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ประกาศคุณูประการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
รองศาสตราจารย์  ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ  ดร.อนันท์  งามสะอาด  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า  ตรวจสอบ  ปรับแก้ข้อบกพร่อง  ด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่
ให้ก าลังใจ  จนวิทยานิพนธ์เกิดความสมบูรณ์ในที่สุด  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของท่านด้วยความเคารพยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์  ประธาน
สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไชยา  ภาวะบุตร   
และคณาจารย์สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้ค าแนะน าแนวทาง 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้งานวิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบ  ขอขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์  ที่อนุเคราะห์ให้ค าแนะน าการเขียนบทคัดย่อ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
 ขอขอบคุณ  Professor  Dr.  Forrest  W.  Parkay  อาจารย์จาก  Washington  
State  University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่จุดประกายทางความคิดเป็นแรงบันดาลใจ 
และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยจนส าเร็จ 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือ 
ในการวิจัย  และประเมินโปรแกรม  ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกวิทยาลัยที่อนุเคราะห์ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย  และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 2 และรุ่นที ่3 ที่ได้สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลและให้ค าปรึกษาเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อพันธ์  คุณแม่วรรณี  ต้นเชื้อ  การศึกษาแค่ ป.4   
ผู้เป็นบิดามารดาชาวนาผู้ยิ่งใหญ่  เป็นพลังขวัญก าลังใจให้ลูกได้ส าเร็จถึงวันนี้   
 ขอขอบคุณพ่ีสาวเกวียนทอง  ต้นเชื้อ  ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาทุกวิถีทาง  
ขอขอบคุณพ่ีน้องทุกคน  ขอบคุณลูกๆ และภรรยาพนิดา  ต้นเชื้อ  ที่ได้มอบความรักความเข้าใจ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการท าวิทยานิพนธ์จนเป็นที่ส าเร็จสมบูรณ์ 
 

         จักรี  ต้นเชื้อ 
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ชื่อเรื่อง    การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ 
    นักศึกษาอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
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ชื่อผู้วิจัย    จักรี  ต้นเชื้อ 
กรรมการที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย 
    รองศาสตราจารย์  ดร.หาญชัย  อัมภาผล 
    ดร.อนันท์  งามสะอาด 
ปริญญา    ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  และประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
จากการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  ประชากรในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเป็น
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 405 คน  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 210 คน  ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ านวน 20 คน  
ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน  คือ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  2) การพัฒนาโปรแกรม   
3) การทดลองใช้โปรแกรม  และ 4) การติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม  เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยประเมินภาวะผู้น าก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
และการทดสอบค่าที  t-test (Dependent Samples)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย   
1) มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  2) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  3) มีความเฉลียวฉลาด 
ในการแก้ปัญหา  4) มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  5) มีความกระตือรือร้น  6) มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง  7) มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น  8) รู้จักการท างานเป็นทีม 9) มีมนุษยสัมพันธ์  
10) มีคุณธรรมจริยธรรม  11) มีบุคลิกภาพดี  และ 12) กล้าตัดสินใจ 
  2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน  คือ  ส่วนค าแนะน าและส่วนรายละเอียด  ส่วนค าแนะน าประกอบด้วย  
ค าชี้แจง  ความเป็นมาและความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา   
ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม  เทคนิค  สื่อ  การวัดและประเมินผล  และ ตารางโปรแกรม 
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ส่วนรายละเอียด  ประกอบด้วย  ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์  เวลาที่ใช้  สื่อประกอบกิจกรรม  
วิธีการด าเนนิกิจกรรม  การประเมินกิจกรรม  และ แนวสรุปกจิกรรม  ผลการประเมินความเหมาะสม
ภาพรวมและรายละเอียดแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
จากการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
   3.1 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และ มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.2 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประเมินตนเองว่า  มีภาวะผู้น าสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
   3.3  จากการประเมินหลายกลุ่มหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน 
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีภาวะผู้น าสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were: to explore the leadership 
components of vocational students’ association committee, to develop  
a leadership enhancement program for the vocational students’ association 
committee, and to evaluate the leadership development of the vocational 
students’ association committee through the leadership  enhancement 
program. The population at a fundamental information stage was the vocational 
students’ association committee of Northeastern Technical Colleges comprising  
a total of 405 students; 210 sampling students. The leadership enhancement 
program was implemented involving the 20 vocational students from the 
students’ association committee  of  Sakon Nakhon Technical College. The 
research was divided into four stages as follows: 1) document inquiry,  
2) program development, 3) program implementation, and 4) program 
monitoring. The data collection was based on the leadership assessment before 
and after the intervention. A software package was utilized for data analysis.  
The statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, 
and  t-test (Dependent Samples). 
 The findings were as follows: 
  1. The 12 leadership components of the vocational 
students’association committee were: 1) Effective use of the art of 
communication and motivation, 2) Being able to express oneself related to social 
acceptance, 3) Being smart in problem-solving, 4) Having vision and creative 
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thinking, 5) Being alert, 6) Self confidence, 7) Responsibility and  attentiveness, 
8) Being able to work in a team, 9) Having  human-relations skill, 10) Having moral 
and ethics, 11) Good personality and 12) Being decisive. 
  2. The components of the leadership enhancement program for 
the vocational students’ association committee comprised two sections: the 
instruction section and the details section. The instruction section consisted  
of instruction, background and importance, fundamental concepts and theory, 
principles, objectives, contents, procedures of activities,  activity assessment, 
techniques, materials, measurement and evaluation, and program schedule. 
The details section comprised a title of activity, objectives, time frame, material  
aids, procedures of activities, activity assessment, and a guideline of activity 
conclusion. The results from the appropriateness assessment as a whole and 
each activity of the program assessing by the expertise were at the highest level. 
  3. The results from the leadership assessment of the 
vocational students’ association committee through the leadership 
enhancement program were as follows: 
   3.1  The vocational students’ association committee had 
communication arts and motivation, expressed themselves related to social 
acceptance, was smart in solving problem at a higher level than before 
participating in the leadership enhancement program at a significance level of .01. 
   3.2  After the two-month intervention, the results from self-
assessment revealed that the vocational students’ association committee had 
higher leadership than before attending the intervention at a significance of .01 
level. 
   3.3  From the assessments of stakeholders, after the two-month 
intervention, the vocational students’ association committee had higher 
leadership than before attending the intervention at a significance of .01 level. 
  4.  The samples’ satisfaction assessment, after the two- month 
intervention, as a whole, was at the highest level. 
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 
ภูมิหลัง 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
มาตรา  6  ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  และมาตรา 4  ได้ให้ความหมายของการศึกษา 
ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  
การฝึกการอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ฝ่ายวิชาการ  ส านักพิมพ์เดอะบุคส์.  2546 : 6-7) การศึกษา 
ของไทยเป็นการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี  คนเก่งและคนที่มีความสุข  คนด ี คือคนที่ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  มีจิตใจที่ดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คนเก่ง  คือ
คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต  มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน  หรือมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  อาจเป็นความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถทางภาษา  ดนตรี  กีฬาเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลก
ทันเทคโนโลยี  สามารถใช้สติปัญญาในการเผชิญและพิชิตปัญหา  คนที่มีความสุข  คือคนที่มี
สุขภาพดีทั้งกายและจิต  เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ์   
มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง  มีอิสรภาพรอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข  ได้ท าในสิ่งที่ตน
สนใจสามารถเรียนให้รู้ความจริงบรรลุความดีงาม  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
และสามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ (ธีรศักดิ์  อัครบวร.  
2545 : 35 ; ปริษา  ปั้นดี.  2553 : 2) การศึกษาเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายและใช้กระบวนการ 
ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนจากครูโดยตรง  การสังเกต  การเลียนแบบ   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  พฤติกรรม  เจตคตแิละค่านิยมที่ดี 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2550 : 39) ในการพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีค่าของชาติ  เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้  มีความดี  มีวินัย  
มีประสบการณ์  และมีความเจริญงอกงาม  ซึ่งเป็นรากฐานให้บุคคลก้าวไปสู่ความเจริญทั้งปวง  
ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต 
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และนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2515  
แม้ว่าเวลาล่วงมานับ 40 ปีก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอความว่า “การให้การศึกษานั้น 
กล่าวโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ  การสร้างสรรค์ความรู้ความคิด  พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจ
ที่สมบูรณ์ท าให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  เพ่ือช่วยให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น
ทั้งสามารถบ าเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ืองานและเพ่ือส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ”  
(องค์การค้าครุสภา.  2549 : 1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วย  ครูอาจารย์  
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการบริหาร
การศึกษา  แต่สิ่งส าคัญในการพัฒนาการศึกษาคือพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความสามารถ  ความสนใจ 
ของผู้เรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนจนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2549 : 
15 ; เปรมใจ  เอ้ือจิตร์.  2551 : 104 ; มาลี  พัฒนกุล.  2551 : 36 ; อรทัย  ประคองใจ.  2552 
: 13)  สอดคล้องกับ  มาตรา  22  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  
(ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์เดอะบุคส์.  2546 : 11) หลักการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมาย มาตรา  22  ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก  โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญมากท่ีสุด  ผู้เรียนมีเสรีภาพที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการและด้วยวิธีการที่ตนประสงค์  
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงาน 
ทางการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตก าลังคน
ระดับช่างกึ่งฝีมือ  ช่างฝีมือและช่างเทคนิคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
และสนองความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคใหม่ในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของนานาอารยะประเทศให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างงดงาม โดยมีกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คือ  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัย
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยการอาชีพ   
และวิทยาลัยเฉพาะทาง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 18 ; 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2552 ก : 7)  วิทยาลัยเทคนิคเป็นสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 27 แห่ง  แต่ละแห่งมีการจัดการบริหารการศึกษา 
แบ่งเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2552 ข : 3) 
ในการจัดการบริหารการศึกษาทั้ง  4  ฝ่ายนั้น  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นฝ่ายที่จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งงานที่รับผิดชอบหลักคืองานกิจกรรม
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นักเรียนนักศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2552 ข : 15) การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวมิใช่กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติเป็นงานเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอนในห้องเรียน  และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของนักเรียนนักศึกษา  เป็นงาน 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของนักเรียนนักศึกษานับตั้งแต่ได้เข้าสู่ระบบของสถานศึกษากระทั่ง 
ออกจากสถานศึกษา  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักเรียนนักศึกษา  เกิดความเจริญ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจรู้จักตนเอง (Self  realization) ดีขึ้นมีโอกาสพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  พัฒนาบุคลิกภาพแห่งการเป็นผู้น า (Leadership) ได้มีโอกาสฝึกตนเองให้มีความ
รับผิดชอบ  ได้แสดงความสามารถของตนเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self  esteem) 
ได้เรียนรู้ถึงทักษะที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2551 : 6-29)  
กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา   
เป็นการฝึกนักเรียนนักศึกษา  ถ้าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้  ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ านวยต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา  ความคิด  ทัศนคติ  ค่านิยม  การตัดสินใจ  
การควบคุมอารมณ์  การรับผิดชอบต่อการพูดและการกระท าของตนเอง  กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  ค้นหาและฝึกฝนความเป็น
ผู้น าสามารถด ารงตนเป็นที่ยอมรับและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ปิยดา  ดิลกปรีชา
กุล. 2547 : 2 ; ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 93-94) ซึ่งสอดคล้องกับ Taylor (2003, อ้างถึงใน 
ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 94) ทีก่ล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเป็นการส่งเสริม 
ความสนใจ  และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนให้ได้รับความรู้ความช านาญ 
ในด้านต่างๆ ท าให้เป็นสมาชิกท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  งานกิจกรรมจะช่วยเติมเต็ม 
ความเป็นนักเรียนนักศึกษาให้สมบูรณ์ซึ่งเป็นความคาดหวังที่ส าคัญของสังคมที่คาดหวังกับ
สถานศกึษาให้ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
 ในการบริหารงานกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทีเ่ข้ามาท าหน้าที่บริหารงานกิจกรรมของนักเรียน
นักศึกษา  เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา” ซ่ึงปิยดา  ดิลกปรีชากุล 
(2547 : 3) ; Irwin (2004, อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 91)  ได้กล่าวเกี่ยวกับองค์การ
นักศึกษาไว้ว่า  องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นในสถานศึกษา
นั้นๆ สมาชิกขององค์การนักศึกษาประกอบด้วยตัวแทนจากชั้นปีต่างๆ ที่มาท างานเพ่ือส่วนรวม  
เป็นการฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  สร้างภาวะผู้น าให้กับนักเรียนนักศึกษาให้สามารถน า
ทักษะและประสบการณ์ออกไปปฏิบัติงานในโลกของความจริงได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การ
นักศึกษาท่ีบริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม  สรา้งความ
รักความสามัคคีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย  
จิตใจอารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับองค์การนักศึกษารวมทั้งความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2551 : 2-3 ; ปริษา  
ปั้นด.ี  2553 : 22) คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นผู้น าของนักเรียนนักศึกษา 
ทีม่ีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง  การจัดอบรม
สัมมนา  กิจกรรมทั้งภายนอกภายในสถานศึกษา  ต่างก็อาศัยคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกับครู  คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าอันเป็นศิลปะหรือความสามารถในการชักน า  จูงใจ  
ให้เพ่ือนนักเรียนนักศึกษายอมรับความคิดหรือยอมด าเนินการ  ยอมปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องการ
คือ  เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถพิเศษ  สามารถน ากลุ่มท ากิจกรรมให้เป็น
ประจักษ์  เสียสละช่วยเหลืองานสถานศกึษาสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์   
มีความสามารถในการแสดงออก  มีความรับผิดชอบ  มีคุณลักษณะในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ 
เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับเพ่ือนนักเรียนนักศึกษาได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  
2548 : 36) จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเนื่องในงาน
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  19 ระหว่างวันที่  14-18  ธันวาคม  2552  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ภาวะผู้น า 
ทีป่ระสงค์ให้เกิดขึ้นมากกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คือ ความรับผิดชอบ 
ในบทบาทหน้าที่ของตน  มุ่งมั่นในการท างาน  กระตือรือร้น  มีบุคลิกดี  มีวิสัยทัศน์  มีความคิด
สร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีการท างานเป็นทีม  มีการกระตุ้นทีมงานและ
เพ่ือนนักเรียนนักศึกษาให้ร่วมกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้  แต่ในสภาพปัจจุบัน
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการเลือกสรร  หรืออาสาเข้ามาช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
มาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ถือว่าเป็นผู้มีความตั้งใจ 
ที่จะช่วยงานกิจกรรมของสถานศึกษา  มีความเสียสละแล้วในเบื้องต้น  แตย่ังมีภาวะผู้น า 
ไม่เพียงพอต่อการที่จะเป็นผู้น านักศึกษา  ยังมีข้อบกพร่องส าหรับการวางตัวที่จะเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีใหก้ับเพ่ือนนักศึกษา  บางครั้งแสดงออกให้เพ่ือนนักศึกษาเห็นในทางไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุ
ให้เพ่ือนนักศึกษาขาดความศรัทธาต่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการได้รับ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  สถานศึกษาควรให้การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของผู้น า  การท างานเป็นทีม  มีการเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการให้สูงขึ้น  มีการจัด
สอนการฝึกทักษะความเป็นผู้น า  ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้กับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการมภีาวะผู้น า  (เจริญ  ไชยสมคุณ.  สัมภาษณ์, 2552 ; อ าพล  
วงศ์เฉลียว.  สัมภาษณ์, 2552 ; กฤษดา  จักรเสน.  สัมภาษณ์, 2552) ภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญ  
บุคคลจะแสดงภาวะผู้น าได้หรือไม่นั้น  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมากหรือน้อย  ถ้าพฤติกรรม 
ที่แสดงออกสามารถมีอิทธิพลหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ 
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ต่อส่วนรวมหรือองค์การแล้วบุคคลนั้นเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีภาวะผู้น า (John  Adair.  2003 : 1-2) 
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ  Suzette  Bryan (2002 : 138-139) ที่สรุปว่า  ผู้น าที่ได้รับการ
พัฒนาภาวะผู้น าแล้วจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน  และยังสอดคล้องกับ ไชยา  ภาวะบุตร (2546 : 282) 
ที่กล่าวว่า  การเป็นผู้น าที่ดีนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้น าหน้าบุคคลอ่ืน  นอกจากนี้  
เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2550 : 172)  และสุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2550 : 27) ได้กล่าวถึงวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น าสามารถท าได้หลายวิธี  การเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น า  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้  ซ่ึงสามารถพัฒนาได้หลายด้าน  ทั้งด้านบุคลิกภาพจิตใจอารมณ์
สังคม  ทักษะ  ความรู้ความสามารถ  เมื่อพบปัญหาด้านใดต้องพัฒนาด้านนั้นให้ดีขึ้น  สอดคล้อง
กับ  วิเชียร  วิทยอุดม (2552 : 107) ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ว่า  การวิเคราะห์ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท าให้พบความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา  ซึ่งจะได้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างโปรแกรมพัฒนา   
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมศักยภาพ
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ให้สามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม  และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  อันเป็น
ประโยชน์กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเอง  ตลอดจนเพื่อนนักเรียนนักศึกษา  
ครูอาจารย์  สถานศึกษา  สังคม  และประเทศชาติต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามการวิจัยไว้ดังนี้   
  1.  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
  2.  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  3.  ผลการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก
การใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างไร 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
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  3.  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาจากการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 
  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหลังการใช้โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญของการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
  2.  ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการที่จะพัฒนาภาวะผู้น า  สามารถน าไปใช้
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ 
  3.  ได้แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้น านักศึกษาอ่ืน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย  
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากนักวิชาการ  นักการศึกษา  งานวิจัยทั้งใน 
และต่างประเทศเพ่ือเป็นเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ซึ่งก าหนดเป็นสองด้าน  คือ  ภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาและข้อมูลประกอบการสร้างโปรแกรม   
มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
และศึกษาจากผู้เกี่ยวข้อง  ได้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความเฉลียวฉลาด
ในการแก้ปัญหา  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   
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มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น  รู้จักการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีบุคลิกภาพดี  และกล้าตัดสินใจ 
   1.2  ข้อมูลประกอบการสร้างโปรแกรม  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสร้างโปรแกรม  ดังนี้  1) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  
ประกอบด้วย  ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า  และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า  2) การจัด
กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  ประกอบด้วย  ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  และประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
3) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา และ 4) การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า  ประกอบด้วย  ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
   2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาภาวะผู้น า
ดังนี้ 
    2.1  ประชากร  คือ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
มี  27  แห่งๆ ละ 15 คน  รวมทั้งสิ้น 405 คน   
    2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     2.2.1 กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  คือ  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มี  14  แห่งๆ ละ 15  คน  รวมทั้งสิ้น  210  คน  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Or  Area  Sampling)   
     2.2.2 กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรม  คือ  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จ านวน 20 คน  โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
  3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
    3.1 การทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
    3.2 การติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรมใช้ระยะเวลา 2 เดือน  
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น า  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  องค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  และการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของนักวิชาการนักการศึกษาแล้วมาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น  ซึ่งประกอบไป
ด้วยภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากการสังเคราะห์เอกสาร 
โดยได้รับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง  ข้อมูลประกอบการสร้างโปรแกรม  
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  และการทดลอง
ใช้โปรแกรมและประเมินผลหลังทดลองใช้โปรแกรม  และโปรแกรมท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนา
ภาวะผู้น าให้สูงขึ้นได้  ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ
อำชีวศึกษำจำกกำรสังเครำะห์เอกสำร 

 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปญัหา 
4. มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 
5. มีความกระตือรือร้น 
6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมัน่ 
8. รู้จักการท างานเป็นทีม 
9. มีมนุษยสัมพนัธ ์
10. มีคุณธรรมจริยธรรม 
11. มีบุคลิกภาพด ี

 

ข้อมูลประกอบกำรสร้ำง
โปรแกรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำ 

 กำรจัดกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษำ 

 องค์กำรนักศึกษำ
อำชีวศึกษำ 

 กำรออกแบบกำรวิจัย
และพัฒนำโปรแกรมเสริมสร้ำง
ภำวะผู้น ำ 

การทดลองใช้และ 
การประเมินผลหลังทดลองใช้ 

โปรแกรมท่ีมีคุณภำพสำมำรถ
พัฒนำภำวะผู้น ำให้สูงขึ้นได้ 

 

โปรแกรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรองค์กำร 
นักศึกษำอำชีวศึกษำ 

 
องค์ประกอบของโปรแกรม 

ค าช้ีแจง  ความเป็นมา แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการ วตัถุประสงค์ 
เนื้อหา ล าดบัขั้นในการด าเนินกิจกรรม  
เทคนคิที่ใช้  สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล  ตารางโปรแกรม  และ
รายละเอียดของกิจกรรม 

ความสอดคล้อง  ความ
เหมาะสม  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ในการท าวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
  1.  นักเรียนนักศึกษา  หมายถึง  บุคคลที่เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  2.  องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หมายถึง  หน่วยงานของนักเรียนนักศึกษา   
ที่ท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
อยู่ในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3.  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หมายถึง  นักเรียนศึกษาที่เรียน
ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2555  ที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ในองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบไปด้วย  นายกองค์การ  รองนายกองค์การ  เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์  
ปฏิคม  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอ่ืนๆ รวมไม่เกิน  20  คน 
  4.  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หมายถึง  ศิลปะ
หรือความสามารถของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในการชักน า  กระตุ้น  ดลใจ  
โน้มน้าว  มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืน  ท าให้บุคคลอ่ืนกลุ่มคน  ยอมรับความคิด  ยอมรับการ
กระท า  หรือยอมปฏิบัติตามผู้ใช้ศิลปะหรือความสามารถนั้น  ซึ่งภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย 
   4.1  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนร่วมกิจกรรมได้ 
   4.2  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออก 
อย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 
กับกาลเทศะ 
   4.3  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้  ความสามารถ
ในการแก้ปญัหาและพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
   4.4  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์เกิดความเจริญ
งอกงามต่อองค์การ 
   4.5  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัว
รีบเร่งกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
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   4.6  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้าง 
ความศรัทธา  ความเชื่อให้เกิดขึ้นกับตนเอง  จนตนเองมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
   4.7  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ 
   4.8  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักมั่นอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  
ไม่ใช่เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการ
ประสานความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนั  ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
   4.9  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน
และกลุ่มคนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
   4.10  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงาม
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   4.11  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอื่นเห็นอย่าง
เหมาะสม  เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว 
   4.12  กล้าตัดสินใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความเด็ดขาดในการเลือก
หรือพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่มีการลังเลใจ   
  5.  การพัฒนาภาวะผู้น า  หมายถึง  การท าให้ศิลปะหรือความสามารถ 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในการชักน า  กระตุ้น  ดลใจ  โน้มน้าว   
มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืน  โดยการพัฒนาศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง  ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  ความกระตือรือร้น  
ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น  การท างานเป็นทีม  มนุษยสัมพันธ์  
คุณธรรมจริยธรรม  และบุคลิกภาพ  จนท าให้บุคคลอื่น  กลุ่มคน  ยอมรับความคิด  ยอมรับการ
กระท า  หรือยอมปฏิบัติตามผู้ใช้ศิลปะหรือความสามารถนั้นมากขึ้นกว่าทีเ่ป็นอยู่เดิม 
   6.  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  หมายถึง  กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหรือเสริมสร้างการมีศิลปะ 
ในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  
วิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  ความกระตือรือร้น  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรับผิดชอบสูง 
และมุ่งมั่น  การท างานเป็นทีม  มนุษยสัมพันธ์  คุณธรรมจริยธรรม  และบุคลิกภาพ  ให้กับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าดังกล่าว   
จะให้ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าในองค์ประกอบที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  
ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  Modified  Priority  Needs  Index  (PNI Modified)   
ตามสูตรของ  สุวิมล  ว่องวานิช 
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บทท่ี  2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
   1.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
   1.2  องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
   1.3  ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
  2.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
   2.1  ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า 
   2.2  วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
  3.  การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
   3.1  ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   3.2  ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
   3.3  ประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  4.  องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  5.  การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
   5.1  ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
   5.2  ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
   5.3  แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
   5.4  แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผู้น า 
 
 1. ความหมายของภาวะผู้น า    
  มีนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า 
(Leadership) ว่า  ภาวะผู้น า  หมายถึง  กระบวนการที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างผู้น า 
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และบุคคลอ่ืนท าให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (ชาคริต  ชาญชิตปรีชา.  
2548 : 145 ; วิโรจน์  สารรัตนะ.  2547 : 41) ในส่วนของ วิเชียร  วิทยอุดม (2548 : 3) ; สมคิด  
บางโม (2545 : 229) ; Baird (2008 : 9-10) ได้ให้ความหมาย  ภาวะผู้น าว่าเป็นลักษณะส่วนตัว 
ของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม  เป็นการใช้อ านาจที่ตนมีอยู่ 
ในการชักน าหรือโน้มน้าวจูงใจกลุ่ม  เป็นความสามารถท่ีเกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกัน  
เพ่ือท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ  เนตร์พัณณา   
ยาวิราช (2550 : 7) ; ภานุศักดิ์  ก าแผง (2550 : 53) ; ยงยุทธ  เกษสาคร (2551 : 40)  
ที่กล่าวว่า  ภาวะผู้น า  หมายถึง  บุคคลที่มีความความคิด  วิสัยทัศน์ และความสามารถซึ่งเป็น
ศิลปะในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นมีพฤติกรรมให้บุคคลอ่ืนยอมรับในความคิด วิสัยทัศน์   
และความสามารถที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้  นอกจากนี้ Hersey and Blanchard  
(1988 : 86) ยังให้แนวคิดว่า  ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการในการชักจูงให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท างานให้บรรลุถึงเป้าหมายตามสภาวการณ์ที่เป็นอยู่  และการที่ผู้น ามีอ านาจเหนือบุคคลอื่นๆ นี้
จะช่วยให้ผู้น าสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้เป็นผลส าเร็จ  อย่างไรก็ตาม
อ านาจเหนือบุคคลอ่ืนๆ  ของผู้น ายังรวมไปถึงการหามาตรการที่จะให้ผู้ตามได้ยอมรับหรือเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้น าด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ  Glueck (1980 : 
460)  ที่กล่าวว่า  ภาวะผู้น าเป็นการใช้พฤติกรรมระหว่างบุคคล และก าหนดให้บุคคลอ่ืนร่วมมือ
และปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการ  ในการชักน าบุคคลทั้งหลายในองค์การ
หรือหน่วยงานให้มีความตั้งใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ  โดยอาศัยกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา (ผู้น า) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ตาม)  
สอดคล้องกับทัศนะของ  วิเชียร  วิทยอุดม (2549 : 419) ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งพยายามที่จะท าสิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ในหน่วยงาน  
โดยไม่ใช่ความมีอ านาจหรือการบังคับและเป็นผู้น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา   
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ  นอกจากนี้ รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544 : 11–12) ได้สรุป
ความหมายของภาวะผู้น าเป็น  8  ลักษณะ ดังนี้ 
   1) เป็นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในด้านการกระท าตามที่ผู้น า
ต้องการ  และสามารถจูงใจบุคคลอื่นให้กระท ากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้   
   2) เป็นกระบวนการความเป็นผู้น าจากการใช้อิทธิพลที่จะควบคุม 
และประสานงานกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย   
   3) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางอ านาจอย่างหนึ่งของผู้น าจนได้รับการ
ยอมรับนับถือในพฤติกรรมของเขาจากสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
   4) อิทธิพลในตัวของผู้น าที่น ามาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์โดยการชี้แนะผ่าน
กระบวนการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Specified  Goal)   
   5) การกระท าร่วมกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลคนหนึ่งท าหน้าที่ให้การชี้น า
การกระท าดังกล่าว  ท าให้บุคคลอ่ืนๆ  เชื่อมั่นในผลงานของเขา  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จาก
ลักษณะการแสดงออกในการชี้แนะตามท่ีเขาได้แนะน าไว้   

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



15 
 
   6) ความคิดริเริ่มและการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติร่วมกัน   
   7) การที่บุคคลที่มีอิทธิพลมากและท าให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการ
บริหารงานประจ าในองค์การ   
   8) เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลที่มีต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ   และมีการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนใช้อิทธิพลให้กลุ่มธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน 
  การศึกษาความหมายของภาวะผู้น า  จากนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่าน  
ผู้วิจัยสรุปความหมายของภาวะผู้น าได้ว่า  ภาวะผู้น า  หมายถึง  การใช้ศิลปะหรือความสามารถ
ของคนคนหนึ่งในการชักน า  จูงใจ  ดลใจ  กระตุ้น  โน้มน้าว  เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืนท าให้
คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม  ยอมด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ศิลปะหรือความสามารถนั้น  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังภาพประกอบ  2 

 
ภาพประกอบ  2  ความหมายของภาวะผู้น า 

 
 2. องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
  บุคคลที่มีภาวะผู้น าได้  ต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งมีนักวิชาการนักการศึกษา
หลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าดังเช่นสมยศ  นาวีการ (2547 : 145) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วย  4  อย่าง ดังนี้   
   1) มีความเฉลียวฉลาด  ซึ่งหมายถึง  ความสามารถและทักษะทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ใช้ประโยชน์ในการจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   
   2) มีความเจริญวัยทางสังคม  หมายถึงความสามารถรักษาความสงบใจ 
ของบุคคลไว้เมื่อแพ้หรือประสบความส าเร็จ  ความเชื่อม่ันตนเองและความเคารพตนเอง  และ
การให้ความสนใจในขอบเขตที่กว้าง   

 
 

บุคคล 

ใช้ศิลปะหรือ
ความสามารถ
ในการชักน า 
กระตุ้น ดลใจ 
โน้มน้าว   
มีอิทธิพลที่
ส่งผลต่อคนอื่น 

คนอื่นเกิดการ
คล้อยตามยอม
ด าเนินการตาม
ความประสงค์
ของผู้ใช้ศิลปะ

หรือ
ความสามารถนั้น 
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   3) มีแรงจูงใจภายในและความต้องการความส าเร็จ  หมายถึง  การจูงใจจาก
ภายในและการตอบสนองความต้องการระดับสูง   
   4) มีทัศนคติทางมนุษยสัมพันธ์  เป็นค าที่แสดงถึงการยอมรับชัดเจนว่า 
ความร่วมมือของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความมีประสิทธิภาพขององค์การ  ผู้น าจะต้องให้
ความส าคัญกับบุคคล   
  ในส่วนวิเชียร  วิทยอุดม (2548 : 8-9)  ได้ให้องค์ประกอบของภาวะผู้น าไว้   
4  อย่าง ดังนี้ 
   1) เป็นผู้สนับสนุน (Support) องค์ประกอบแบบนี้เป็นพฤติกรรมสนับสนุน
ช่วยเหลือและพยายามผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นไปด้วยดี 
ผู้น าแบบนี้จะมุ่งให้ความสนใจในตัวลูกน้องเป็นพิเศษและให้ลูกน้องเหล่านั้นมีความรู้สึกว่า 
สภาพการท างานสนับสนุนพวกเขา   
   2) เป็นผู้สร้างสัมพันธ์ (Interaction) องค์ประกอบแบบนี้จะพยายามใช้
พฤติกรรมไปในทางการติดต่อสังสรรค์ระหว่างบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชา  พยายามพัฒนาการใช้
กลุ่มและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ด ี
ต่อกันตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีดีและให้ความอบอุ่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   
   3)  เป็นผู้จูงใจ (Goal  Emphasis) มีพฤติกรรมที่ชักจูงหรือจูงใจให้ใต้บังคับ
บัญชาทุกคนพยายามกระท าและค านึงถึงเปา้หมายขององค์การ  ผลงานหรือความส าเร็จ 
ขององค์การผู้น าแบบนี้มุ่งความสนใจในตัวผลิตผลขององค์การเป็นพิเศษ  จึงพยายามกระตุ้น 
และเร่งเร้าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะให้บรรลุเป้าหมายอันนั้นได้   
   4) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Work  Facilitation) มีพฤติกรรมที่พยายาม 
ท าให้กลุ่มบุคคลในองค์การนั้น ท างานทุกอย่างเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม 
และขององค์การโดยใช้วิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผน  และมีการร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายในองค์การ  กล่าวได้ว่าเป็นส่วนผสมของการเน้นในตัวผลิตผลกับเน้นในตัวงาน 
มาประกอบกันเพ่ือความส าเร็จของงาน 
  องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าในความคิดเห็นของรังสรรค์  
ประเสริฐศรี (2544 : 13) ดังนี้ 
   1) มีอิทธิพล (Influence) ภาวะผู้น าจะเป็นผู้มีอ านาจต่อกลุ่มทั้งทางตรง 
และทางอ้อมเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ   
   2) มีความตั้งใจ (Intention) ภาวะผู้น าจะต้องมีความตั้งใจมุ่งม่ันที่จะท างาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
   3) มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal  Responsibility) ภาวะผู้น า
จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในงานที่กระท าอยู่ในฐานะที่กระท าอยู่   
   4) มีการเปลี่ยนแปลง (Change) ภาวะผู้น าจะต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข และปรับปรุงให้ภารกิจที่เก่ียวข้องดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา   
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   5) มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared  Purpose) ทั้งภาวะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม
จะต้องมีจุดหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน   
   6) มีการจูงใจผู้ตาม (Followers) ภาวะผู้น าจะต้องมีความสามารถจูงใจ 
ให้ผู้ตาม (Followers) ปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  นอกจากนี้  วิโรจน์  สารรัตนะ (2547 : 41) ได้เสนอถึงองค์ประกอบ 
ของภาวะผู้น ามี  5  ประการ  ดังนี้ 
   1) ผู้น าและผู้ตาม (Leaders  Follower) การมีอิทธิพลระหว่างผู้น า 
และผู้ตามเป็นแบบสองทาง  ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามเท่านั้น  ดังนั้นผู้ตาม 
ก็สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้น าได้เมื่อจ าเป็นและผู้น าที่ดีก็สามารถจะปรับบทบาทเป็นได้ทั้ง
ผู้น าและผู้ตามและผู้น าที่ดีมักจะพัฒนาทักษะภาวะผู้น าให้แก่ผู้ตาม   
   2) การมีอิทธิพล (Influence) เป็นกระบวนการของผู้น าในการสื่อสาร
ความคิดเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและมีการจูงใจเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ตามในการน า
ความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
   3) วัตถุประสงค์ขององค์การ (Organizational  Objective) ที่ผู้น าจะต้อง
ก าหนดขึ้นจากการมีส่วนร่วม  มีทิศทาง  และมีความท้าทาย  น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล   
   4) การเปลี่ยนแปลง (Change) การมีอิทธิพลและก าหนดวัตถุประสงค์
องค์การใดๆ  ต้องมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ  ให้ก้าวทันต่อสังคมภายนอก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
   5) คน (People) ในการท างานนั้นผู้น าและผู้ตามจะเกี่ยวพันกับบุคคลอ่ืนอีก
หลายคนหลายกลุ่มจึงจะต้องแสดงภาวะผู้น าและช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นประสบผลส าเร็จด้วย 
  ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับข้อเสนอที่ส าคัญยิ่งของ  Michell and Larson 
Junior (1987 : 435-436, อ้างถึงใน  ภานุศักดิ์  ค าแผง.  2550 : 57-58) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอ 
ในการพิจารณาว่า  ผู้น าใดมีภาวะผู้น าหรือไม่  ต้องพิจารณาในองค์ประกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
   1) การกระท าเป็นกระบวนการ  ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการใช้
อิทธิพลที่ผู้น าพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม  เพ่ือให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต้องการ
โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การ  เป็นเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผู้น าได้โดยที่ไม่ได้
มีการกระท าใดๆ  เป็นกระบวนการ (Process) ให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อ่ืน  ดังนั้นผู้น าที่ได้มาจากการ
แตง่ตั้ง  เช่น  ผู้อ านวยการ  ผู้บัญชาการ  อาจมีภาวะผู้น าหรือไม่ก็ได้  ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มี
องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่สมบูรณ์อาจไม่เป็นผู้น าก็ได้   
   2) มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล  หมายถึง  การใช้อิทธิพลในทาง 
ที่ชอบ  ภาวะผู้น านอกจากเป็นกระบวนการแล้ว  ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้
ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา  ซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลที่ใช้ด้วย  
ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจเข้าขู่เข็ญ  หรือบีบบังคับให้ท าตาม  เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าผู้น ามี 
ภาวะผู้น าได้   
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   3) มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ภาวะผู้น าจะถูกอ้างถึงเมื่อถึง
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม  หรือองค์การประสบความส าเร็จ  ดังนั้นถ้าหากผู้น าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่
ความส าเร็จดังกล่าวได้  สรุปได้ว่าผู้น าไม่ได้แสดงภาวะผู้น าหรือไม่มีความสามารถในการน า
นั่นเอง   
  จากองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่นักวิชาการ  นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น  
ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น ามี  3  อย่าง  ดังภาพประกอบ  3  ดังนี้ 
   1) มีผู้น าและผู้ตาม  ภาวะผู้น าจะเกิดได้ต้องมีผู้น าและผู้ตามซึ่งท้ังสอง 
ต่างก็เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
   2) มีการใช้อิทธิพลอย่างเป็นกระบวนการ  โดยที่ผู้ตามยอมรับในการใช้
อิทธิพลของผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในองค์การตามกระบวนการเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ในองค์การร่วมกัน   
   3) เป้าหมายขององค์การที่ร่วมกันตั้งไว้กระท าได้ส าเร็จ  ความส าเร็จ 
ขององค์การบ่งบอกถึงมรรคผลของการใช้ภาวะผู้น า  ซึ่งทั้งผู้น าและผู้ตามมีส่วนชื่นชม 
ในความส าเร็จขององค์การร่วมกัน   

 
ภาพประกอบ  3  องค์ประกอบของภาวะผู้น า 

 
 3. ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
  ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีภาวะผู้น านั้นจะต้องเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วๆ ไป  เช่น  มีความ
รับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญ  มีมนุษยสัมพันธ์  มีวิสัยทัศน์  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีบุคลิกภาพดี  มีความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธา  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จจากหลากหลายองค์กร  จากนักวิชาการนักการศึกษา  จากการ
ศึกษาวิจัย  เพ่ือน าภาวะผู้น าเหล่านั้นมาใช้ในบริบทของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะไว้หลายท่านดังเช่นเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2541 : 61) ได้ก าหนด
ภาวะผู้น าของผู้น ายุคใหม่  ที่ส่งผลต่อความส าเร็จไว้ดังนี้ 

มีผู้น าและผู้ตาม 

มีและใช้อิทธิพล ส าเร็จตามเป้าหมาย 

องค์ประกอบ 
ของภาวะผู้น า 
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   1) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายขององค์การที่ดีกว่า 
และดลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 
   2) เป็นคนกล้าและเปิดเผยเป็นคนที่กล้าเผชิญความจริงมีความสุขุม 
   3) เชื่อมั่นในคนอ่ืนปฏิบัติงานโดยมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าโดยเชื่อว่าทุกคน   
มีความสามารถ 
   4) ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดันจะชี้ให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของเป้าหมายสร้างแรง 
ผลักดันในการปฏิบัติงาน 
   5) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้น าประเภทนี้จะน าสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   6) มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซ้อนความคลุมเครือและการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
   7) เป็นผู้มองการณ์ไกล มีความสามารถในการมองภาพในอนาคตและท าความ
ฝันให้เป็นความจริง 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2545 : 282-283) น าเสนอถึงภาวะผู้น า 
ที่มีประสิทธิผล  ดังนี้  
   1) รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
   2) มีความตื่นตัวต่อสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
   3) มีความทะเยอทะยานสูง 
   4) มีความเชื่อถือและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ 
   5) มีลักษณะประนีประนอม 
   6) มีความเด็ดขาด 
   7) เป็นคนที่อบอุ่นพ่ึงพาได้ 
   8) เป็นผู้ทรงอ านาจ 
   9) มีความสามารถในการท างานที่ต้องใช้ความคิดมาก 
   10) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   11) เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ซึ่งมีความยุ่งยาก 
   12) มีความรับผิดชอบสูง 
  นอกจากนี้ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ Sir  Bernard  Ingham ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ Margaret  Thatcher อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรภาวะผู้น าที่ส่งผล 
ต่อความส าเร็จของ  Margaret  Thatcher มี  5  อย่างด้วยกัน  คือ (ยุดา  รักไทย และธนิกานต์  
มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล.  2549 : 11-12)  
   1) มีความหนักแน่นทางความคิด  
   2) มีจิตใจที่ห้าวหาญ  
   3) มีความมั่นคงแน่วแน่  
   4) มีเจตนารมณ์อันแรงกล้า  
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   5) ไม่ค่อยต้องการความรัก  
  แต่ในส่วนภาวะผู้น าในผู้น าเชิงบารมี (Charismatic  leader) มีภาวะผู้น า 
ทีโ่ดดเด่นส่งผลต่อความส าเร็จ  คือ (ไพโรจน์  บาลัน, ผู้แปล.  2551 : 23-24) 
   1) มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์   
   2) ทุ่มเทอย่างเต็มที่กับวิสัยทัศน์ที่มี   
   3) เสียสละอย่างมากเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตน  ยอมรับความเสี่ยงส่วนตัว  
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน  การงาน  และทางสังคม 
   4) ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในกลุ่มคนที่เป็นผู้ตาม 
   5) สร้างความเชื่อถือจนได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากกลุ่มคนที่เป็นผู้ตาม  
นอกจากนี้ยังท าให้คนเหล่านั้นเกรงกลัวด้วย 
   6) ใช้การจูงใจแทนที่จะใช้การบังคับอย่างรุนแรง  หรือไม่ก็ใช้การลงมติ 
เพ่ือท าให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน  ในการที่จะจูงใจกลุ่มคนที่เป็นผู้ตาม 
  ในส่วนผู้ที่มีภาวะผู้น าทีม (Team  Leadership) ผู้น าต้องเชื่อมั่นในจุดมุ่งหมาย
และตัวสมาชิกของทีมงานเป็นพ้ืนฐานก่อน  ผู้น าต้องรู้จักท างานเป็นทีมซึ่งประกอบด้วย  6  
ประการ ดังนี้  Katzenbach  and  Smith (1993, อ้างถึงใน  บุญมี  ก่อบุญ.  2552 : 38) 
   1) รักษาวัตถุประสงค์  เป้าหมายและแนวปฏิบัติร่วมกัน 
   2) สร้างความผูกพันและความม่ันใจให้แก่ทีมงาน 
   3) สร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมงาน 
   4) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอก 
   5) สร้างโอกาสให้ผู้อ่ืน 
   6) ร่วมท างานกับทีมงาน 
 Bass  and  Avolio (1994) ได้เสนอภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อการเพ่ิม
แรงจูงใจของผู้ตามและน ามาซึ่งความส าเร็จ ดังนี้ 

1) มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
   2) สร้างแรงบันดาลใจ 
   3) มีการกระตุ้นทางปัญหา 
   4) ค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 Nolte (1996 : 385-398, อ้างถึงใน  เสถียร  แป้นเหลือ.  2550 : 37) ได้กล่าวถึง
ภาวะผู้น าที่เด่นๆ ไว้  ดังนี้ 
   1) มีมนุษยสัมพันธ์ 
   2) มีจิตใจกว้างขวาง 
   3) มีวิธีด าเนินงานอย่างฉลาด 
   4) มีความเป็นประชาธิปไตย 
   5) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   6) เป็นที่ศรัทธาของคนท่ัวไป 
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   7) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   8) ยอมรับในความผิดพลาด 
   9) มีความมั่นใจ มีอารมณ์มั่นคง 
   10) ตั้งใจท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   11) มีความสามารถในการสื่อสาร 
   12) รู้จักสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
   13) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   14) เป็นคนทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
   15) เป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไว 
  Barnard (1998 : 108, อ้างถึงใน  เสถียร  แป้นเหลือ.  2550 : 38) ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่เด่นๆ ไว้ดังนี้ 
   1) มีชีวิตชีวา  
   2) มีการตัดสินใจที่ดี 
   3) มีความสามารถในการจูงใจคน 
   4) มีความรับผิดชอบ 
   5) มีความฉลาดไหวพริบดี 
  DuBrin (1998 : 26-35, อ้างถึงใน  เสถียร  แป้นเหลือ.  2550 : 38) ได้ศึกษาถึง
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลไว้ดังนี้ 
   1) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   2) มีความน่าไว้วางใจ 
   3) เป็นคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   4) มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
   5) มีความกระตือรือร้น 
   6) มีอารมณ์ขันเสมอ 
   7) มีการท างานเป็นทีม 
   8) มีความอดทนสูง 
   9) รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการท างาน 
   10) มีความคิดริเริ่ม 
   11) มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
   12) มีความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัว 
   13) มีความกล้าหาญ 
  เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2550 : 93) ได้เสนอคุณลักษณะผู้น าในยุคปัจจุบันที่มี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย  มีแรงขับสูง  มีแรงจูงใจสูง  มีความซื่อสัตย์  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
มีความรู้ในด้านธุรกิจ  จากนั้นได้รวบรวมภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักวิชาการ

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



22 
 
ชาวต่างชาติหลายท่าน  ดังเช่นภาวะผู้น าตามแนวคิดของ May  Smith (อ้างถึงใน  เนตร์พัณณา  
ยาวิราช.  2550 : 91) ควรมีภาวะผู้น า ดังนี้ 
   1) มีเชาว์ปัญญาและวิจารณญาณท่ีดี 
   2) มีความยุติธรรม 
   3) มีความรับผิดชอบสูงอดทนมุ่งม่ัน 
   4) มีความคิดค านึง 
   5) มีอารมณ์คงเส้นคงวา 
   6) มีอารมณ์ขันเสมอ 
  ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ  Keith  Davis  and  William  Scott (อ้างถึงใน  
เนตร์พัณณา  ยาวิราช.  2550 : 91) ควรมีภาวะผู้น า ดังนี้ 
   1) มีความเฉลียวฉลาด 
   2) มีวุฒิภาวะทางสังคม มีความสามารถตามอายุและประสบการณ์ 
   3) มีแรงจูงใจภายในและมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ 
   4) มีทัศนคติทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ  Peter  Drucker (อ้างถึงใน  เนตร์พัณณา  ยาวิราช.  
2550 : 91)  ควรมีภาวะผู้น า ดังนี้ 
   1) มีความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 
   2) มีความช านาญพิเศษ 
   3) มีอ านาจในตัวเอง 
   4) เป็นผู้รอบรู้ให้ความกระจ่าง  ชี้แจงให้เข้าใจ 
   5) แสวงหาสิ่งที่ดี 
  ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ  Ordway  Tead (อ้างถึงใน  เนตร์พัณณา  ยาวิราช.  
2550 : 92)  ควรมีภาวะผู้น า ดังนี้ 
   1) เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจ 
   2) รู้จักวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานดี 
   3) มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
   4) ให้ความเป็นมิตรและเอ้ืออารีผู้ร่วมงาน 
   5) มีความซื่อตรง 
   6) มีความรู้ความสามารถสูง 
   7) มีความเด็ดขาด 
   8) เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด 
   9) เป็นผู้มีความสามารถและศิลปะในการสั่งงาน 
     10) เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อมั่นต่อความส าเร็จในการท างาน 
  ส่วนกวี  วงศ์พุฒ (2550 : 125-126) ได้ท าการรวบรวมภาวะผู้น าตามแนวคิด 
ของนักวิชาการ  และนักการศึกษาของไทยเอาไว้ดังนี้ 
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   1) มีบุคลิกดวีางตัวเหมาะสม 
   2) มีความกล้าแสดงออก 
   3) มีความเด็ดขาด 
   4) เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
   5) มีความเข้มแข็งอดทนทั้งกายและจิตใจ 
   6) มีความกระตือรือร้น 
   7) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   8) มีความซื่อสัตย์ 
   9) มีดุลพินิจ 
      10) มีความยุติธรรม 
      11) มีความรู้ความสามารถ 
     12) มีความจงรักภักดี 
      13) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
      14) ไม่เห็นแก่ตัว 
  ในส่วนภาวะผู้น าที่ใช้กับผู้น านักศึกษา  เสถียร  แป้นเหลือ (2550 : 51)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าส าหรับผู้น า
องค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้สังเคราะห์ภาวะผู้น าส าหรับผู้น าองค์กร
กิจกรรมนักศึกษาได้  10  อย่าง ดังนี้ 
   1) มีความรอบรู้ 
   2) มีศิลปะการสื่อสาร 
   3) มีการตัดสินใจที่ดี 
   4) มีศิลปะในการจูงใจ 
   5) มีมนุษยสัมพันธ์   
   6) มีความคิดสร้างสรรค์ 
   7) มีคุณธรรมจริยธรรม 
   8) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   9) มีวิสัยทัศน์ 
   10) มีการปรับตัว 
  นอกจากนี้  สุทธิพร  บุญส่ง (2545 : 93) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการสอน 
เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัย  การสอบถามครูอาจารย์ผู้บริหาร  และการประชุมสัมมนา  พบว่าคุณลักษณะ 
ของนักศึกษาที่ต้องการพัฒนา  คือความรับผิดชอบโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อการศึกษา 
เล่าเรียน  และความซื่อสัตย์  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดียิ่งในการมีภาวะผู้น าส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
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  และในส่วนของส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (2551 : 27) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า
ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย  3  ด้าน คือ ภาวะผู้น าด้านคนเก่ง  คนดี  และคนมีน้ าใจ
ดังนี้ 
   1) ภาวะผู้น าด้านคนเก่ง  คือ  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    1.1) มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
    1.2) มีความสามารถในการท างานที่รับผิดชอบ 
    1.3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน 
    1.4) มีความสามารถในการคิดริเริ่มหรือพัฒนางาน 
    1.5) มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
   2) ภาวะผู้น าด้านคนด ี คือ  มีความรับผิดชอบในการท างาน 
    2.1) มีความขยันในการท างาน 
    2.2) มีความเพียรพยามและทุ่มเทให้กับการท างาน 
    2.3) มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรประกอบการท างาน 
    2.4) มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
    2.5) มีระเบียบวินัยในการท างาน 
   3) ภาวะผู้น าด้านคนมีน้ าใจ  คือ  มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
    3.1) ให้ความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
    3.2) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
    3.3) ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
    3.4) วางตัวเสมอต้นเสมอปลายน่าเลื่อมใสศรัทธา 
    3.5) ให้เกียรติและให้โอกาสเพ่ือนร่วมงานหรือเป็นนักประชาธิปไตย 
  ไพศาล  จันทรภักดี (2547 : 142) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่อง  การพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้กระบวนการหลักสูตร  พบว่าคุณลักษณะ 
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ส าหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี  15  ข้อ ดังนี้ 
   1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
   2) เป็นผู้ทีมี่ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
   3) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   4) เป็นผู้ที่มีความรู้ทันเหตุการณ์ก้าวทันเทคโนโลยี 
   5) เป็นผู้ที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
   6) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจ 
   7) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
   8) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
   9) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจ 
   10) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ 
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   11) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 
   12) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
   13) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี 
   14) เป็นผู้ที่มีความเสียสละ 
   15) เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม 
  ในส่วนภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องการ คือ  
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถพิเศษ  สามารถน ากลุ่มท ากิจกรรมให้เป็น
ประจักษ์ได้  เสียสละช่วยเหลืองานวิทยาลัยสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์   
มีความสามารถในการแสดงออก  มีความรับผิดชอบ  มีคุณลักษณะในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักศึกษาอ่ืนๆ ได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2548 : 36)  
  และจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เนื่องในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  19 ระหว่างวันที่  14-18  ธันวาคม  2552   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ภาวะผู้น าทีป่ระสงค์ให้เกิดข้ึน
มากกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คือ ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน  
ความมุ่งม่ันในการท างาน  มีความกระตือรือร้น  มีบุคลิกดี  มีวิสัยทัศน์  มีความคิดสร้างสรรค์  
กล้าแสดงออก  มีมนุษยสัมพันธ์  ท างานเป็นทีม  มีการกระตุ้นทีมงานและเพ่ือนนักเรียน
นักศึกษาให้ร่วมกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้ (เจริญ  ไชยสมคุณ.  สัมภาษณ์, 2552 ; 
อ าพล  วงศ์เฉลียว.  สัมภาษณ์, 2552 ; กฤษดา  จักรเสน.  สัมภาษณ์, 2552) 
  จากการทีน่ักวิชาการ  นักการศึกษาได้เสนอภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  สรุปไดด้ังตาราง 1   
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ตอนที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม (19 เรื่อง) 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม ข้อเสนอ 

แนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 

                    

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย                     

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

                    

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล                     
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย                     

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

                    

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

                    

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้                     
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้                     
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง                     

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม ข้อเสนอ 

แนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม                     
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
                    

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม                     
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้                     
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                     

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

                    

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา                     
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย                     
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้                     
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                     

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 

                    

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม                     
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริงได้ 
                    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
 
 1. ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  หลักการทฤษฎีจากนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่าน
ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนา
ภาวะผู้น าเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ  ดังทีส่มยศ  นาวีการ (2547 : 
141) ; วิเชียร  วิทยอุดม (2547 : 419) ; วิโรจน์  สารรัตนะ (2547 : 41)  ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ที่ต้องพัฒนาภาวะผู้น าว่า  ถ้าปราศจากภาวะผู้น าการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและเป้าหมาย 
ขององค์การจะไม่สมบูรณ์  ภาวะผู้น าสามารถน าไปสู่สถานการณ์ที่บุคคลท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของพวกเขา  ดังนั้นถ้าหากองค์การต้องการความส าเร็จ  การพัฒนาภาวะผู้น า 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  หากไม่มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าแม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม  
ก็ไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้  ซ่ึงสอดคล้องกับกวี  วงศ์พุฒ (2550 : 165) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าไว้ว่าในการบริหารงานต่างๆ คนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  เพราะคนไม่ใช่
เครื่องจักรที่จะท างานได้ตลอดเวลาย่อมต้องมีการพักผ่อน  มีความพอใจ  มีความสนใจ   
และมีความกระตือรือร้นในการท างานซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุง  พัฒนาเป็นครั้งคราว  ดังนั้น
การพัฒนา (Development)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการไปจากเดิม  อันมีผล
ท าให้เกิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์ที่ดีขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิมนั้น  และการพัฒนา
ภาวะผู้น า  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม   
  ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของ Randy  G.  Eppard (2004 : 102) ได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า  ภาวะผู้น าที่พัฒนาแล้ว 
จะส่งผลถึงการรักษาวัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี  และ Peter  G.  Northouse  (2010 
: 206) ให้ความเห็นว่าการพัฒนาให้เกิดภาวะผู้น าอย่างแท้จริงต้องศึกษาจากทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในส่วน ไพโรจน์  บาลัน, ผู้แปล (2551 : 36) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า
ภาวะผู้น าไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหากต้องการภาวะผู้น าบางทีอาจจะได้พัฒนา 
ความเชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง  และอาจมีทักษะที่ดีเลิศบางอย่างอยู่แล้ว  เช่น  การสื่อสารที่ดี  
การสร้างแรงขับให้กับคนอ่ืนอย่างดียิ่ง  แต่ถ้ายังขาดทักษะ  ความรู้  หรือประสบการณ์ในส่วนใด
ก็ควรจะแสวงหาเพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้นและ  Daft (1999,  อ้างถึงใน  สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์.  2550 : 
27)  ให้ทัศนะว่าผู้น ามิได้เป็นมาโดยก าเนิด  ผู้น าสามารถสร้างขึ้นได้  โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความ
พยายามและการท างานหนักของบุคคลนั้น  (Leaders  Are  Not  Born,  Leaders  Are  
Made  And  They  Are  Made  By  Effort  And  Hard  Work) ซึ่งทัศนะดังกล่าวสอดคล้อง
กับ John  Adair (2003 : 1-2) ;  Maxwell (2549 : 22) กล่าวว่าภาวะผู้น าที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละบุคคลนั้นจะมากหรือน้อยคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับการแสดงภาวะผู้น าให้บุคคล
อ่ืนได้สัมผัส  ผู้น าที่อายุน้อยหรือแม้แต่ไม่ใช่ผู้น าไม่มีต าแหน่งสูงสุดในกลุ่ม  ในแผนกในฝ่าย   
หรือในองค์การ  แต่พฤติกรรมที่แสดงออกสามารถมีอิทธิพลหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
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ต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือองค์การแล้วบุคคลนั้นเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีภาวะผู้น า 
Laikhe Tanyara Jones (2004 : 125) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักศึกษา
เกษตรพบว่าการพัฒนาภาวะผู้น าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Suzette  Bryan (2002 : 138-139) ที่สรุปได้จากการศึกษาวิจัยการพัฒนา 
ภาวะผู้น าว่า  ผู้น าที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าแล้วจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนทางความคิด  มีการ
กระตุ้นทางสติปัญญา  ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ  สามารถโน้มน้าวพฤติกรรมผู้ตาม  ท าให้ผู้ตาม
ด าเนินการคล้อยตามผู้น าเกิดความส าเร็จของแต่ละบุคคลและองค์การก็ส าเร็จด้วย   
  นอกจากนี้สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2550 : 27) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 
การพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า  คนส่วนใหญ่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าได้และศักยภาพดังกล่าว
เปรียบเสมือนเมล็ดพืชของภาวะผู้น าที่แฝงอยู่ภายในตัวคนเรา  ทั้งนี้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ 
ของแต่ละคนทีไ่ด้รับอาจเป็นได้ทั้งในแง่ให้คุณที่จะช่วยให้เมล็ดพืชเจริญงอกงามขึ้นมา  หรืออาจ
ให้โทษไปท าลายเมล็ดพืชดังกล่าวก็ได้  ดังนั้นคนเราสามารถท่ีจะเอาจริงเอาจังต่อการพัฒนา
คุณสมบัติของการเป็นผู้น าได้หรือจะเลือกปล่อยให้คุณสมบัติเหล่านี้คงซ้อนเร้นแฝงอยู่ในตนอีก
ต่อไป  ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น  การจัดโปรแกรมพัฒนา 
ภาวะผู้น าที่ด าเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน  การจัดโปรแกรมพัฒนาขึ้นเองภายในหน่วยงาน  ซึ่งโปรแกรม
พัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี  ตลอดจนสามารถค้นพบ
ความสามารถด้านภาวะผู้น าของตนเอง  ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน  นอกจากนี้แม้ผู้ที่ไม่ต้องการ 
เป็นผู้น า  เมื่อได้ศึกษาและได้พัฒนาภาวะผู้น าก็สามารถสร้างความเข้าใจต่อการเป็นผู้น า 
ของคนอ่ืนและช่วยให้ตนสามารถก าหนดบทบาทในการเป็นผู้ตามท่ีดี  สร้างประโยชน์ให้แก่
องค์การได้มากเช่นกันนอกจากนี้ผู้ตามก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า  ผู้ตามที่ดีจะสร้าง
ความกล้าหาญเมื่อเขาได้พัฒนาและเป็นผู้ตาม  ที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องส่วนตัวและการด าเนินชีวิต  
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการมีความกว้างขวางในการช่วยเหลือบุคคลจ านวนมากให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและมีความท้าทาย (เนตร์พัณณา  ยาวิราช.  2550 : 165) แนวคิด
เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวได้สอดคล้องกับ Sharon  Elaine  Koch  
(2005 : 57-68) ที่พบจากการศึกษาวิจัยว่าภาวะผู้น าสามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยเขาท าการวิจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้น า  และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักศึกษาที่เรียน
แบบปกติและเรียนทางอินเตอร์เน็ตผลการวิจัยสรุปว่า  ทั้งการเรียนแบบปกติและเรียนจาก
อินเตอร์เน็ตภาวะผู้น าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและภาวะผู้น าของนักศึกษาหญิงที่เรียนทาง
อินเตอร์เน็ตสูงกว่าที่เรียนแบบปกติธรรมดาภาวะผู้น าสามารถเรียนรู้ได้แม้แต่คนที่ไร้
ความสามารถก็ยังเรียนรู้ได้  ท าให้มีภาวะผู้น าสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ  ยงยุทธ  สอนไม้ (2550 : 
148-149) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารชั้นประทวนกับการลด
ภาระหนี้สินในครัวเรือนพบว่า  นายทหารชั้นประทวนที่เข้าร่วมการพัฒนาภาวะผู้น ามีภาวะผู้น า 
ที่สูงขึ้นมีภาระหนี้สินในครัวเรือนลดลงในส่วนของเยาวลักษณ์  สุตะโคตร (2553 : 155)   
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล : กรณีเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
พบว่าหลังได้รับการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารมีภาวะผู้น าสูงขึ้น  สอดคล้องกับ
ยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553 : 160)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
ครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่ได้รับ
การพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   มีทักษะการเป็นครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สูงกว่าก่อน
ได้รับการพัฒนา  
  ในส่วนของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง Vicky (2000 : 210-221) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  กรณีศึกษา  
Pajarito  Elementary School (New Mexico)  ผลการวิจัยพบว่า  การด าเนินการต่างๆ 
จะประสบผลส าเร็จที่ตั้งไว้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะต้องได้รับการมอบอ านาจในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น  ส่วน Paul (2002 : 114-119) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
ถึงผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการ
มอบหมายงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ซึ่งพบว่าพฤติกรรม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการมอบหมายงานและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู  และในส่วนของ  William  M.  Bauer  (2003 : 103-108)  ได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการฝึกอบรมภาวะผู้น าของนักเรียนระดับมัธยมที่ไร้ความสามารถ  
โดยพัฒนาโปรแกรมในการฝึกอบรมให้กับนักเรียนดังกล่าว  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เข้าร่วม
ในโปรแกรมนั้นมีภาวะผู้น าที่สูงขึ้น  มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ของหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าภาวะผู้น าสามารถสร้างข้ึนได้
โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์มากกว่าจะสอนเกี่ยวกับภาวะผู้น าให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ได้ง่าย   
ดังผลการศึกษาวิจัยของ Dennis  Copeland (2003 : 67) ซึ่งท าการวิจัยในเรื่องการสอน 
ภาวะผู้น าลักษณะพิเศษของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาบรูริบบอน  ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น า
สามารถพัฒนาหรือสอนได้โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารโรงเรียนนั่นคือผู้บริหารโรงเรียนท าเป็น
ตัวอย่างแล้วถ่ายทอดประสบการณ์สู่ครูและนักเรียน 
  จากนักวิชาการนักการศึกษาหลายท่านที่ให้ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ทุกคนควรพัฒนา
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น าหากขาดภาวะผู้น า  แม้จะเพียบพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ยาก 
 
 2. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
  จากความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าจะเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถสามารถท าได้หลายวิธี  มีนักวิชาการ
นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าหลายท่านดังเช่น เนตร์พัณณา  ยาวิราช 
(2550 : 172) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า  ผู้น าเป็นบุคคลที่ได้รับการ
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ยอมรับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญทางการบริหารในองค์การต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมในการเป็นผู้น าได้  ดังนั้น
ผู้น าที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอวิธีการในการพัฒนาบุคคลระดับนักบริหารสามารถท าได้
หลายวิธี  เช่น  หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  การมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ   
การเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าก็สามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้  ซึ่งพัฒนาได้หลายด้าน  ดังนี้ 
   1)  การพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจอารมณ์สังคมหรือด้านอีคิว (E.Q.) ที่สมบูรณ์ 
   2)  การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะในการท างานมีความเชี่ยวชาญ 
   3)  การพัฒนาด้านการปรับตัวให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน 
  แนวคิดของเนตร์พัณณา  ยาวิราช ได้สอดคล้องกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของรังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544 : 276) ที่ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือความส าเร็จว่า
วิธีพัฒนาภาวะผู้น ามักจะใช้การรับรู้  หรือความเข้าใจด้วยการให้การศึกษา (Education)  
การฝึกอบรม (Training) การสร้างประสบการณ์ในงาน (Job Experience) และการสอนงาน
(Coaching) ตลอดจนผู้น าจะต้องช่วยพัฒนาตนเองทางทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนา
ความสามารถพิเศษ  และการสร้างโมเดลด้วยตนเอง (Self Awareness)  และในส่วนเสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ์ (2536 : 29-30) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าว่า  การพัฒนาภาวะผู้น า 
ต้องก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหลักการหรือทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัติจริง  โดยสรุปแล้ววิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น ามี  4  วิธี  คือ  การเรียนรู้จากการท างาน  การเรียนรู้จากคนอ่ืน  การเรียนรู้ 
จากความผิดพลาด  และการเรียนรู้จากการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับ McCouley ได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์  รายงานการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  สรุปได้ว่าวิธีการในการ
พัฒนาภาวะผู้น ามี  4  วิธี  คือ (McCouley.  1986 : 16,  อ้างถึงใน  เบญจพร  แก้วมีศรี.  
2545 : 64-65) 
   1) การเรียนรู้จากการท างาน (Learn  On  The  Job) การเป็นผู้น าสามารถ
เรียนรู้ได้จากการท างาน  งานที่ท้าทายมากเท่าใดย่อมเรียนรู้มากข้ึนเท่านั้น  ในระบบราชการนั้น
แต่ละต าแหน่งเป็นงานที่ท้าทายในระดับที่แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้ภาวะผู้น า 
ในระดับท่ีแตกต่างกันด้วย  งานที่ท้าทายจะกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์และท างานดีขึ้น  
ขณะเดียวกันงานที่ท้าทายจะท าให้ระดับความเครียดสูงขึ้นซึ่งท าให้ผู้บริหารได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการกับความเครียด  การท างานที่ท้าทายท าให้มีผลงานส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
   2)  การเรียนรู้จากผู้อ่ืน  การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืน  เช่น  
เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา  เป็นต้น  ในองค์การที่มีหลายระดับนั้น  
ผู้บังคับบัญชาจะเป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้เพราะจะเป็นตัวแบบของบทบาท  
(Role  Model) ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี  และเป็นแหล่งที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ  ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบหมายงานที่ท้าทายให้ท า  เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นแหล่ง 
ของข้อมูล  เป็นทรัพยากร  และให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน  ดังนั้นภาวะผู้น าจึงสามารถ
พัฒนาได้โดยอาศัยการเรียนรู้จากผู้อื่น 
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   3) การเรียนรู้จากความผิดพลาด  การเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือผิดเป็นครู
เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น า  มีงานวิจัยที่แสดงว่าความผิดพลาดท าให้บุคคล
ตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง  รู้จุดอ่อนของตนเอง  สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง
หาทางปรับปรุงและพัฒนาขึ้น 
   4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรม  การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ส าคัญอีกวิธีหนึ่ง 
ในการพัฒนาภาวะผู้น า  มีงานวิจัยต่างๆ  ยืนยันว่าภาวะผู้น าสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมภาวะผู้น านั้นจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจวิธีการที่จะควบคุม
กิจกรรมของกลุ่ม  การฝึกอบรมจะช่วยให้มีความรู้  รู้กระบวนการในการน า  และรู้จักเทคนิค 
ที่จะปรับพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  โปรแกรมการฝึกอบรมภาวะผู้น าอาจ
เป็นโปรแกรมท่ัวๆ ไปหรือโปรแกรมท่ีเฉพาะเจาะจงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งก็ได้ 
  Wentling (1992 : 78-79, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 71)  
ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าว่า  เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  วิธีการพัฒนามีหลายวิธี  แต่วิธีที่ใช้มากที่สุดมี  8  วิธี  ได้แก่ 
   1) การน าเสนอโดยวิทยากร 
   2) การอภิปรายภายในกลุ่ม 
   3) การสาธิต 
   4) การอ่าน 
   5) การฝึกหัด 
   6) การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
   7) การแสดงบทบาทสมมติ 
   8) การทัศนศึกษา 
  นอกจากนี้  Truelove ได้เสนอวิธีการพัฒนา  3  วิธี  คือ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ตัวต่อตัว  และการเรียนรู้แบบกลุ่ม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(Truelove.  1992 : 168-169, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 71-72) 
   1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Solo  Learning) ได้แก่ 
    1.1) การฝึกปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
    1.2) การใช้บทเรียนโปรแกรม 
    1.3) การท าโครงการเดี่ยว 
    1.4) การปฏิบัติซ้ า 
     1.4.1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการอบรม 
     1.4.2) การใช้วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
     1.4.3) สถานการณ์จ าลอง 
   2) การเรียนรู้ตัวต่อตัว (One-To-One  Learning) ได้แก่ 
    2.1) การฝึกหัดตามค าแนะน า 
    2.2) การสอนงาน 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



38 
 

    2.3) การให้ค าปรึกษา 
    2.4) การฝึกงาน 
    2.5) การสาธิต 
    2.6) สถานการณ์จ าลอง 
    2.7) การอ่านตามค าแนะน า 
    2.8) การติวเข้ม 
   3) การเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Group  Iearning) ได้แก่ 
    3.1) การแสดงบทบาทสมมติ 
    3.2) การสอนกลุ่มย่อย 
    3.3) การบรรยาย 
    3.4) การเรียนจากบทเรียน 
    3.5) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    3.6) การท าโครงการรายกลุ่ม 
    3.7) การฝึกปฏิบัติ 
    3.8) การฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะด้าน 
    3.9) การฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 
    3.10) การศึกษากรณีตัวอย่างจากเอกสาร 
    3.11) การศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์ 
    3.12) สถานการณ์จ าลอง 
    3.13) เกมทางธุรกิจ 
    3.14) การเรียนรู้จากการค้นคว้า 
    3.15) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
    3.16) การระดมสมอง 
    3.17) การศึกษานอกสถานที่ 
    3.18) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ในส่วนของ  Wills (1993 : 9, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 72)  
ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา  มีดังนี้ 
   1) การฝึกอบรมในห้อง  โดยมีวิทยากรเป็นผู้น า 
   2) การเรียนรู้ทางไกล 
   3) การฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
   4) การฝึกอบรมในระหว่างประจ าการ 
   5) การฝึกอบรมหลักสูตรจากภายนอก 
   6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   7) การสัมมนา 
   8) การประชุมทางวิชาการ 
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   9) การประชุม 
   10) การศึกษาภาคค่ า 
   11) การศึกษาต่อ 
   12) การฝึกปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
   13) การร่วมวงจรคุณภาพ 
   14) การอ่านหนังสือหรือบทความ 
  สมชาติ  กิจยรรยง (2546 : 77) ได้เสนอกิจกรรม Walk  Rally ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าว่า  เป็นวิธีพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ที่ผสมผสานหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน  ทั้งกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งการคิด  การพูด 
การกระท าและการแสดงออก  สมาชิกของกลุ่มได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ผู้ชี้แนะ  
และผู้ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์โดยการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  สิ่งส าคัญที่จะท าให้กิจกรรม  
Walk  Rally สามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้คือ 
   1) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมสมัยใหม่ที่สอนให้คนรู้จักคิด  รู้จัก
มองปัญหาในมุมกว้างและลึก  มีสาระประเด็นที่มีแนวคิดรวบยอด 
   2) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยยึดเอาตัวผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นศูนย์กลางให้ได้มีโอกาสแสดงออกทางร่างกาย  สมอง  จิตใจ ฯลฯ 
   3) เป็นกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้เรียนรู้หลักและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันและท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคสนาม  ที่ให้ความสนุกตื่นเต้น   
การผจญภัย  การเคลื่อนไหว  การแข่งขัน  การท้าทาย  และเป็นการเรียนรู้ที่ต้องค้นหาค าตอบ
ด้วยการลงมือกระท า (Learning by Doing) 
   5) เป็นการลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรที่คุ้มค่า  เพราะจากการส ารวจ
แล้วเห็นว่ากิจกรรมนี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรได้มากกว่าวิธีอ่ืนๆ 
  สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547 : 136-140) ได้ท าการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดีและได้สรุปวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าจากหลักการทฤษฎี 
ของนักวิชาการนักการศึกษา ได้  33  วิธี  ซึ่งในแต่ละวิธีอาจด าเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
รายกลุ่ม  รายหน่วยงาน  หรือวิธีการพัฒนาภาวะผู้น านอกเหนือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่ด าเนินการนอกสถานการณ์จริง  เช่น  ในห้องฝึกอบรมคล้ายการเรียนในชั้นเรียน  หรือบางวิธี
สามารถพัฒนาในขณะปฏิบัติงานได้ด้วย  สามารถน ามาปรับใช้ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งทั้ง  33  วิธี  ผูว้ิจัยสรุปได้ดังนี้ 
   1) กรณีศึกษา (Case Study) คือ  การใช้กรณีศึกษาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และเสนอแนะอาจเป็นกรณีขององค์การตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือช่วยให้เข้าใจในภูมิหลัง 
ขององค์การมากข้ึนอาจใช้ร่วมกันรูปแบบอ่ืนๆ ได้มากมาย 
   2) การฝึกประสาทสัมผัส (Sensitivity  Training/Laboratory  Training)
เป็นการฝึกอบรมด้านการฝึกประสาทสัมผัสความรู้สึกของบุคคลจากการมีปฏิสัมพันธ์อันจะมี
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ผลกระทบต่อผู้อื่น  คือ  ฝึกหัดคนให้รู้ร้อนรู้เย็นต่อความรู้สึกหรือการแสดงออกของผู้อื่นเพ่ือให้
เข้าใจพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น 
   3) กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group  Process) เป็นเทคนิคการฝึกอบรม 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้พฤติกรรม  ทัศนคติ  การเข้าใจคน  วิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่ถูกต้องรวมถึงการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม 
   4.  กลุ่มซักถาม (Audience  Reaction  Group) การฝึกหัดหรือจัดกลุ่ม 
ผู้อบรมให้มีหน้าทีซ่ักถามประเด็นปัญหา  ท าให้ต้องตั้งใจฟัง  และฝึกหัดการจับประเด็น 
การซักถามให้เกิดความสุภาพ  กระจ่างชัด  จดบันทึกค าถามค าตอบและสรุประหว่างที่วิทยากร
บรรยายเพื่อรายงานต่อที่ประชุมท้ายรายการ  เป็นการฝึกหัดการตั้งใจฟัง  สมาธิในการฟัง   
การเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่มการกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   5) เกมการบริหาร (Management  Games) เป็นเทคนิคการพัฒนาฝ่าย
จัดการด้วยการแข่งขันกันศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์และตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือสร้างสถานการณ์จ าลองให้  เช่น  ด้านการตลาด  การผลิต 
   6) การจัดทีมผู้ฟัง (Listening  Team) การจัดกลุ่มให้เป็นผู้ฟังในการสอน 
การอบรมและให้ท าหน้าที่จดบันทึก  ฝึกหัดการจับประเด็น  บันทึก  เรียบเรียงให้ได้ประเด็น
เนื้อหาส าคัญของเรื่องและจัดท าบันทึกรายงาน (Report) สง่หรือรายงานที่ประชุม 
   7) การชี้แจงปัญหาข้องใจ (Forum) เป็นการให้นักศึกษาคนหนึ่งหรือสองคน
พูดหรือชี้แจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหา  จะใช้เมื่อเกิดการขัดแย้งสงสัยหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน
เป็นการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงาน 
   8) ซินดิเคต (Syndicate) เป็นการประชุมเพ่ือฝึกอบรมคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะขององค์การ  โดยมีการให้ความรู้โดยวิทยากร  
หรือมีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกัน  แล้วแบ่งกลุ่มซินดิเคตเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องตามความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่ม  ภายหลังจากประชุมกลุ่มเสร็จแล้วมีการประชุมรวมเพ่ือให้แต่ละกลุ่ม 
ได้รายงานผลการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนที่จะรวมผลของทุกกลุ่มและรับเป็นข้อเสนอ
ของที่ประชุมทั้งหมด 
   9) การบรรยายหมู่หรือชุมนุมปาฐกถา (Symposium) คล้ายกับการอภิปราย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนทุกคนพูดเรื่องเดียวกัน  แต่แบ่งกันพูดคนละตอน  ไม่มีการอภิปราย
หัวข้อของคนอ่ืนๆ เหมือนการอภิปรายเป็นคณะ 
   10) ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน (Field  Trip/Field  Study) เป็นการศึกษา 
ดูงาน  ณ  สถานทีอ่ื่นนอกเหนือการสอนปกติ  เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ของการปฏิบัติจริง   
แล้วกลับมาบอกข้อสังเกต  เขียนรายงานหรือจัดให้มีการอภิปรายสรุปผลเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
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   11) การท าโครงการจริง (Live  Project  Or  Group  Work) เป็นวิธี 
คล้ายกับการท าแบบฝึกหัด  โดยวิทยากรอาจก าหนดให้ไปท างานที่มีการก าหนดขอบเขตของเรื่อง
และรายละเอียดที่จะท าเรื่องแนวทางปฏิบัติโดยประยุกต์จากหลักวิชาการท่ีศึกษาอบรมสามารถ
ท าได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
   12) การท าแบบฝึกหัด (Exercise) เป็นการก าหนดให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการแก้ปัญหา  หลังการบรรยายอาจตั้งโจทย์ปัญหาให้ฝึกหัดแก้ปัญหา 
หรือท าการทดลองโดยการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
   13) การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการให้
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้ลงมือท างานในโครงการร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ได้ประสบการณ์จริง  ได้เพ่ิมทักษะการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาได้มีโอกาสท างาน
รว่มกับคนอ่ืน เพ่ือร่วมกันขบคิดท าความเข้าใจร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงที่เก่ียวข้องกับงาน
และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งบุคคลทีมงานและองค์การ 
   14) การสอนงานหรือการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว (Coaching) ใช้ในกรณี 
ทีค่ณะกรรมการองค์การนักศึกษาชุดเดิมจะหมดวาระ  เพ่ือเป็นการตรียมคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ให้สามารถเรียนรู้จากผู้ท างานในปัจจุบันแบบประกบตัวต่อตัว 
หรอืการสอนงาน 
   15) การหมุนเวียนงาน (Job  Rotation) เป็นการจัดให้คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษามีประสบการณ์กว้างขวางขึ้น  ช่วยขจัดความเฉื่อยในการท างาน  เกิดการ
ปรับปรุงด้วยมุมมองใหม่ของผู้เข้ามารับหน้าที่เกิดความร่วมมือและเข้าใจปัญหาฝ่ายต่างๆ  
มากขึ้นรวมทั้งสร้างความคุ้นเคยและสร้างทีมงานที่ดีแต่ไม่เหมาะสมกับงานท่ีต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   16) กิจกรรม Walk Rally ซ่ึงดัดแปลงมาจากการแข่งขันรถแรลลี่  หรือการ
ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ร้องเพลงปรบมือ  แสดงท่าทาง   
เล่นเกม  อันเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการท างานร่วมกันใช้เวลาและทรัพยากร 
อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกการสักเกต  จดจ า  คิดปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสื่อสาร  
การน า  การแบ่งงานกัน  และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   17) บทบาทสมมต ิ(Role  Playing) เป็นการพัฒนาคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาให้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้าน  ฝึกความเป็นผู้น า  การวางแผนงาน  การมอบหมาย
งาน  โดยแสดงบทบาทในสถานการณ์จริง  อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสวมบทบาทที่เป็นจริง 
   18) การบรรยาย (Lecture) เป็นลักษณะของการสอน  บอกเล่าทางวิชาการ
สื่อสารทางเดียวเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด  ความเชื่อ  เพื่อให้เกิดการยอมรับ
เรื่องราวหลักการทฤษฎี 
   19) การประชุม  แบ่งได้เป็น 
    19.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work  Shop) เน้นการร่างประสบการณ์
น าเอาไปปฏิบัติมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการบรรยาย 
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    19.2) ประชุมโต๊ะกลม (Panel  Or  Round  Table) เป็นการอภิปราย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ฟัง  ใช้ผู้อภิปราย  4-6  คน  อภิปรายในหัวข้อเรื่องที่ก าหนดบนโต๊ะรูป
กลมมีการแสดงทัศนะความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง  โดยการจัดที่ให้ผู้อภิปรายเห็นหน้ากัน 
มีผู้น าอภิปรายแนะน า  สอบถามปัญหา  ควบคุมการอภิปราย  และสรุปการอภิปราย 
    19.3) การประชุมระดับผู้บริหาร (Convention) เป็นการประชุมอบรม
เฉพาะระดับผู้น าหรือผู้บริหาร  เพ่ือปรึกษาหารือ  แก้ไขปัญหา  แลกเปลี่ยนวิธีการท างาน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม  รวมทั้งการรับทราบนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
    19.4) การประชุมเชิงวิชาการ (Conference) เป็นการประชุมที่ใช้ได้หลาย
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยเน้นบรรยากาศท่ีเป็น
กันเอง  สมาชิกควรมีความรู้  ความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุมพอสมควร 
   20) การเผชิญเหตุการณ์ (Incident  Method) เป็นวิธีการน าเอาปัญหาที่เกิด
ข้อเท็จจริงจากบุคคล  สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยมีวิทยากรช่วยแยกแยะ
รายละเอียดจากจุดของเหตุการณ์  รวบรวมค าถามและให้กลุ่มตัดสินใจ  รวมทั้งประเมินการ
กระท าพฤติกรรม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม 
   21) การฝึกสั่งการ (In  Basket  Training) เป็นการฝึกการบริหารโดยน าเรื่อง
จริงที่ผู้บริหารจะต้องสั่งการมาใส่ในแฟ้ม  แล้วให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆ ในเวลาจ ากัด
รวมทั้งการสั่งงาน  การอนุมัติ  การแบ่งงาน  และการมอบหมายงาน 
   22) ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Institute) ได้แก่  การส่งคนเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่จัด  ซึ่งมักเป็นการแนะน าความรู้  ทฤษฎี  เทคนิคผลงานวิจัย
ใหม่ๆ หรือการส่งเข้าร่วมศึกษาในโครงการที่จัดให้พิเศษเฉพาะตัวหรือทั้งองค์การ 
   23) การระดมความคิด (Brain  Storming) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  ทุกแง่ทุกมุมไม่ค านึงว่าจะผิดหรือถูก  เป็นความคิดค าแนะน า  
อาจใช้พูดหรือเขียนลงกระดาษ  ใช้เวลาตามความเหมาะสมแล้วน าไปสู่การประเมินของกลุ่มใหญ่  
เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
   24) E-Learning เป็นรูปแบบการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
เป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเผยแพร่ความรู้  มีการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อินทราเน็ต
เอ๊กซทราเน็ต  หรือทางสัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณดาวเทียม  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
การเรียนรู้ที่คุ้นเคย  เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) การเรียนออนไลน์ 
(On-Line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  หรือการเรียนจากวีดีทัศน์ตามอัธยาศัย 
(Video On-Demand) 
   25) การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (Program  Instruction) เป็นการสอนโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการสอนของเครื่องมือหรือหนังสือ
(Programmed  Text  Books) ที่เตรียมบทเรียน  ค าถาม  ค าตอบ  อธิบาย  ใช้ทบทวนกลับไป
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กลับมาจนเกิดความเข้าใจ  การเรียนรู้มีความคงทนถาวร  เรียนได้ตามล าดับขั้นความสามารถ
ของตนเองและแก้ไขปฏิกิริยาตอบสนองด้วยตนเอง 
   26) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  Assisted  
Instruction : CAI) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยที่บทเรียน CAI ถูกออกแบบให้ผู้เรียน
คอมพิวเตอร์โดยมีเนื้อหาสาระตามที่ผู้ออกแบบก าหนด  ผู้เรียนสามารถท าการโต้ตอบกับเครื่อง  
ทราบผลการปฏิบัติได้รับการเสริมแรง  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนโดยไม่ต้อง
แข่งกับผู้อ่ืน 
   27) การสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นเทคนิคท่ีจะให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
เกิดการเรียนรู้  มีข้อคิดทางประสบการณ์กับวิชาที่เรียนในห้องอบรม  อาจมีการก าหนดให้ 
แต่ละคนไปสัมภาษณ์ในหัวข้อที่ก าหนดแล้วน ามาเสนอในชั้นสรุปรวบรวมเป็นเรื่องราวทั้งหมด 
   28) การสัมมนา (Seminar) เป็นการให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางในการด าเนินงานในขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ก าหนดเป็นวิธีการที่ลด
ความรู้สึกต่อด้านการเรียนรู้เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมและมีการสื่อสารสองทาง 
   29) การสาธิต (Demonstration) แบ่งได้เป็น 
    29.1) การสาธิตแบบแสดงผล (Result  Demonstration) เป็นการน าเอา
ของจริงมาแสดงวิธีท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นของจริง  กระบวนการต่างกับการสาธิตวิธีตรงที่ไม่ต้อง
แสดงวิธีขั้นตอนการปฏิบัติ  มีลักษณะการจูงใจให้ปฏิบัติงาน  เช่น  การอบรม  5  ส.  แล้วน าชม
องค์การที่ใช้  5  ส.  อย่างได้ผล  เป็นต้น 
    29.2) การสาธิตวิธี (Method  Demonstration) เป็นการน าเอาของจริง
มาแสดงวิธีเพ่ือท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นของจริง  กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วิธีการใช้
เครื่องมือ  ต้องจัดให้ผู้อบรมเห็นการท าอย่างชัดเจน  อาจให้มีการฝึกปฏิบัติจริงหรือใช้บทบาท
สมมติด้วยก็ได้ 
   30) การเรียนรู้ทางไกล (Distance  Learning) เป็นการเรียนการสอน 
ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน  ใช้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์โดยอาศัย 
สื่อประสมหลายรูปแบบได้แก่  สื่อที่เป็นหนังสือ  สื่อที่เป็นไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video  Conference)
อินเตอร์เน็ต  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ต่างสถานที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ 
   31) การอภิปราย (Discussion) เป็นการจัดให้บุคคลตั้งแต่  2  คน  ขึ้นไปพูด
แสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนต่อประเด็นที่เป็นปัญหาที่สนใจร่วมกันมีหลายรูปแบบคือ  
การน าอภิปราย (Leading  Discussion) การอภิปรายกลุ่ม (Group  Discussion) การอภิปราย
กลุ่มย่อย (Buzz  Group) การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน (Panel  Discussion)  
การอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา (Colloquy) 
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   32) กิจกรรมพัฒนาจิต (Mind  Development  Activity) เป็นการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความมีพลังของจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น
เช่น  การฝึกสมาธิ (Meditation) เพ่ือให้จิตใจเหมาะแก่การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์
สภาพการณ์  ปัญหาการท างานและการด าเนินชีวิต 
   33) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual  Development  Plan : IDP)
เป็นการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของผู้บริหารเพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ช่วยจัดล าดับความส าคัญ  เน้นประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนาและเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
  นอกจากนี้ไพศาล  จันทรภักดี (2547 : 350) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบวิธีพัฒนาภาวะผู้น า  3  วิธี  คือ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือตนเอง  วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือคนอ่ืน  และวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือการท างาน  ทั้ง  3  วิธี จะเป็นตัวส่งผลดีให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีภาวะผู้น าสูงขึ้น 
  จะเห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าระดับใด 
หรือผู้ตามต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีอยู่เสมอ  ส่วนที่ดีอยู่แล้วต้องรักษาความดี
นั้นเอาไว้หรือท าให้ดีมากขึ้น  ส าหรับส่วนที่ไม่ดีก็ต้องรีบแก้ไข  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
อย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน  ทั้งด้านบุคลิกภาพ  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ตลอดจนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ตลอดเวลา  การพัฒนาภาวะผู้น า  มีวิธีการ 
และรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งผู้วิจัยสรุปวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าได้  3  วิธี  ดังนี้   
   1) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยตนเอง   
   2) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของคนอ่ืน   
   3) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องได้รับการฝึกอบรม   
  จากการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าจากนักวิชาการและนักการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น  ผู้วิจัยจะน าไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
 
การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
 
 1. ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  มีนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาดังเช่น  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 3) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาว่าเป็นกิจกรรมต่างๆ  ที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนนักศึกษา  ได้แก่  
กิจกรรมด้านกีฬา  วิชาการ  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  การบ าเพ็ญประโยชน์  นันทนาการ  
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การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-26) 
ที่น าเสนอว่า  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นในสถานศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง  เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตามท่ีสังคมคาดหวัง   
  ในส่วนของผู้วิจัยเองสรุปได้ว่า กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  หมายถึง  บรรดา
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในหรือภายนอกสถานศึกษา  ที่สถานศึกษา 
จัดขึน้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ  
อารมณ์  สังคม  และเจตคติท่ีดี  อันจะส่งผลต่อความเป็นนักเรียนนักศึกษาทีส่มบูรณ์ 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 
 2. ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา  
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักเรียนนักศึกษา  การที่นักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ 
ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา  ความคิด  ทัศนคติ  
ค่านิยม  การตัดสินใจ  การควบคุมอารมณ์  การรับผิดชอบต่อการพูด  และการกระท าต่อตนเอง  
สามารถด ารงตนเป็นที่ยอมรับ นับถือ  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ผลเป็นผลส าเร็จอีกด้วย  
(ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 93-94) และยังสอดคล้องกับ  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 3-4) 
ที่กล่าวว่า  กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมขึ้น 
เพ่ือตอบสนองให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติอันแท้จริง  
กิจกรรมจะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปรับตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
รู้จักหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ฝึกการเป็นผู้น า  และผู้ตามท่ีดี
ตามระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรมเป็นการสร้างประสบการการณ์ตามความแตกต่าง 
ของนักเรียนนักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งมีประโยชน์และความส าคัญ ดังนี้ 
   1) มีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมวิชาการ 
   2) ช่วยแก้ปัญหาในการปกครองนักเรียนนักศึกษา 
   3) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   4) ได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตน 
   5) สามารถแก้ปัญหาของตนเองและช่วยสังคมได้ 
   6) สร้างความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   7) สร้างความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   8) เป็นการเตรียมนักเรียนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   9) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษา 
   10) ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย 
   11) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษารักและผูกพันกับสถานศึกษา 
   12) ท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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   13) ท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
   14) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการด าเนินชีวิต 
   15) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิต 
  การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความสนใจหรือการมีอารมณ์ของนักเรียนนักศึกษา
วัยรุ่นที่อยากร่วมในกิจกรรมนั้นจะส่งผลต่อสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นด าเนินการอยู่ได้เป็น 
อย่างดี  ซึ่งมุกข์ดา  ผดุงยาม  (2547 : 163)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่น  พบว่า  นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นที่มีความ
มั่นคงทางอารมณ์สูง  จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาทางการเรียนได้ดี  ดังนั้นกิจกรรม 
ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นจะเป็นตัวที่ส่งผลถึงการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
โดยตรง 
  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-27) ยังให้ความส าคัญ
ของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  อันเป็นการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดสิ่งที่ดีงามดังนี้ 
   1) เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   2) มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   3) มีความรู้เป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า 
ทางวิทยาการ  มีทักษะ  และศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีปรับ
วิธีการคิด  วิธีการท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   4) มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทักษะ
การคิด  การสร้างปัญญา  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
   5) รักการออกก าลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
   6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่า
เป็นผู้บริโภค 
   7) เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี
ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   8) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬา 
ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   9) รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 
  จากนักวิชาการ  นักการศึกษาได้ให้หลักการและทฤษฏีที่น าเสนอข้างต้นผู้วิจัย
กล่าวโดยสรุปความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นดังนี้ 
   1) นักเรียนนักศึกษาได้เตรียมตัวในการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
ก่อนที่จะจบออกไปจากสถานศึกษา 
   2) นักเรียนนักศึกษาเกิดความเจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ   
ให้มีลักษณะนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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   3) ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   4) เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
จากการเรียนวิชาต่างๆ 
   5) เกิดความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 
 3. ประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  ส าหรับการจ าแนกประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานั้นผู้วิจัยได้ศึกษา 
ในหลายส่วนดังเช่น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-26) ได้จ าแนกประเภท 
ของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็น  10  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้น าและการปกครองตนเอง  
   2) กิจกรรมที่เก่ียวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3) กิจกรรมที่เก่ียวกับศาสนาและประเพณี 
   4) กิจกรรมที่เก่ียวกับสังคมและการเข้าสังคม 
   5) กิจกรรมที่เก่ียวกับกีฬา 
   6) กิจกรรมที่เก่ียวกับการรื่นเริงหรือนันทนาการ 
   7) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือการท างานอดิเรก 
   8) กิจกรรมที่เก่ียวกับงานทางด้านวิชาการ 
   9) กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานชุมชน 
   10) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
  ส่วนปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 4-13) ได้จ าแนกประเภทของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาท่ีสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซ่ึงบุคลิกภาพเป็น
ภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา  ที่ท าให้ผู้พบเห็นและเกี่ยวข้องมีความเชื่อถือเลื่อมใส 
และศรัทธา  โดยแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น  6  ประการ  ดังนี้ 
    1.1) การแตง่กาย 
    1.2) การแสดงออก   
    1.3) การพูด  
    1.4) การแสดงความคิดเห็น 
    1.5) การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1.6) การรักษาระเบียบวินัยขององค์การนักศึกษา 
     และกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท าให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพได้จาก
การท างานร่วมกันของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ  จากการอบรม  จากการแนะน า 
ของครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา  และจากการเข้าร่วมประชุมองค์การนักศึกษา 
   2) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการ  ปัจจุบันการเรียนรู้
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ของนักเรียนนักศึกษาจะจ ากัดอยู่เพียงต าราเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง  ไม่เป็นการเพียงพอนักเรียน
นักศึกษาต้องใฝ่หาความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น  5  ลักษณะ ดังนี้ 
    2.1) การเรียนรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 
    2.2) การเรียนรู้เพ่ือการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.3) การเรียนรู้เพ่ือเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงต่อไป 
    2.4) การเรียนรู้ในวิชาการท่ีเราสนใจนอกเหนือจากการเรียนปกติ 
    2.5) การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถทางปัญญา 
     และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการท าได้หลายแนวทาง  ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร  จากห้องสมุด  หรือระบบอินเตอร์เน็ต  การเข้าร่วมอบรม
ประชุม การสัมมนาในโอกาสที่เหมาะสม  การจัดกลุ่มเรียนรู้และเชิญวิทยากรมาสอนพิเศษ   
การจัดกลุ่มอภิปรายตามหัวข้อที่สนใจ   
   3) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษามีส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะวิชาชีพลักษณะการประกอบอาชีพ 
มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
    3.1) อาชีพการให้บริการ  เช่น  บริการซ่อมรถยนต์  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เป็นต้น  
    3.2) อาชีพการผลิต  เช่น  การผลิตชิ้นงาน  ชิ้นสว่นรถยนต์  รับจ้าง 
กลึงโลหะ  เป็นต้น 
    3.3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  เช่น  พนักงานซ่อมบ ารุง  พนักงาน
ตรวจสอบระบบการผลิต  พนักงานในสายการผลิต  เป็นต้น 
     ดังนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพลักษณะใดก็ตาม  นักเรียนนักศึกษาต้องมี 
ความพร้อมในวิชาชีพที่ตนเองศึกษา  ความพร้อมเกิดจากมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและมากพอ   
มีความสามารถท าได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด  คือ  ทักษะวิชาชีพ 
   4) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน  
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท าให้นักเรียนนักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาที่มี 
ความสนใจในกิจกรรมเดียวกันเป็นการท างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ  ความเสียสละ  
และความรับผิดชอบ  คือ  การท างานเป็นทีม (Team work)  ในการท างานร่วมกันเป็นทีม  
ที่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ต้องมีหลักการท างานร่วมกัน ดังนี้ 
    4.1) หลักการประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และยอมรับมติจากท่ีประชุมส่วนใหญ่  แม้ว่าทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน  มีความเป็นพ่ีน้องกัน  
แต่การท างานก็ต้องมีผู้น าและผู้ตาม 
    4.2) หลักการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม
ท างานตามที่ตนเองถนัด  และท าให้ดีที่สุดเพื่อผลงานของกลุ่ม 
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    4.3) หลักการประสานประโยชน์  การท างานย่อมเกิดผลงาน  แม้ว่า
ผลงานไม่อาจแบ่งปันให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงก็ควรค านึงถึงผลประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
    4.4) หลักการท างานด้วยมิตรภาพและน้ าใจไมตรีที่ทุกคนมีให้กับเพ่ือน 
ร่วมทีมงานไม่ว่าเพื่อนจะมาจากห้องใดเป็นชายหรือหญิง  นักเรียนนักศึกษาควรปฏิบัติต่อเพ่ือน
ด้วยการมีน้ าใจไมตรี  ด้วยมิตรภาพ  เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพอันดี  อันน าไปสู่การท างาน 
อย่างราบรื่น  และมีความสุขในการท ากิจกรรมตามความมุ่งหวังขององค์การนักศึกษา 
     เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้ท างานร่วมกับเพื่อนๆ  นักเรียนนักศึกษา 
จะเกิดการเรียนรู้เพ่ือนร่วมงานท าให้เกิดความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน  ทั้งด้านลักษณะนิสัย  ความรู้
และความสามารถ  นักเรียนนักศึกษาจะต้องค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และยอมรับใน
ความแตกต่าง  ใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรม  ไม่ควรเปลี่ยนความแตกต่าง 
ให้เป็นความเหมือน  แต่ควรสร้างความแตกต่างให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  คือ  สัมพันธภาพ 
ที่ดีเยี่ยม 
   5) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
นักศึกษากับครู  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวมีความส าคัญดังนี้ 
    5.1) ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการการศึกษา และจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
    5.2) การจัดกิจกรรมโครงการ  คนดีและมีความสุข  คนเก่งและมีความสุข  
ครูที่ปรึกษาองค์การ  จะมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งจะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการปรึกษาหารือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี  ส่วนฝ่ายวิชาการจะส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่ง   ซึ่งทั้ง  2  ฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนนักศึกษา 
    5.3) บทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  ซ่ึงครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีส่วน
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการช่วยวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมขององค์การนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   6) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  มีส่วนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมชุมชนท้องถิ่น 
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบล  วดั  โรงเรียนใกล้เคียง  เป็นต้น 
นักเรียนนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
การจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจัดท าได้  3  ลักษณะ ดังนี้ 
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    6.1) กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
    6.2) กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถให้ชุมชนยอมรับ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนา 
    6.3) กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  เช่น  โครงการ
ต่อต้านสารเสพติด  โครงการขับข่ีปลอดภัย เป็นต้น 
     ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ท าให้ได้รับ 
การยอมรับความช่วยเหลือ  และความร่วมมือจากชุมชน  สร้างทัศนคติที่ดี  และสร้างค่านิยม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ  ความรู้ความสามารถ  
และทักษะด้านอาชีพ 
  จากประเภทของการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  
มีมากมายหลากหลายกิจกรรม  หลากหลายโครงการ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  ประเภทของการจัด
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสามารถจ าแนกได้เป็น  3  ประเภท ดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่ท าให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี 
   2) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่ท าให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่ง 
   3) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 องค์การนักศึกษา  มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  บางแห่งเรียกสโมสรนักศึกษา   
บางแห่งเรียกสภานักศึกษา  ซ่ึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  องค์การนักศึกษามีลักษณะดังนี้ (Irwin.  2004, 
อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 91)  
   1) เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งมวลที่จัดขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
   2) องค์การนักศึกษาต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้า
สถานศึกษาและหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทขององค์การ
นักศึกษาด้วย 
   3) องค์การนักศึกษาเป็นพลังแห่งอ านาจดังนั้นควรรับฟังความคิดเห็น 
ของนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนรวม  อาศัยหลักการของประชาธิปไตยในการวางหลักปฏิบัติหรือ
ธรรมนูญขององค์การนักศึกษา 
   4) องค์การนักศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
จากนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนรวม  อีกทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
ในการที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท  และหน้าที่ขององค์การนักศึกษา 
   5) สมาชิกขององค์การนักศึกษาประกอบด้วยตัวแทนจากชั้นปีต่างๆ ที่อาสา
มาท างานเพ่ือส่วนรวม 
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  Smith (2003, อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 92) ได้กล่าวถึงองค์การ
นักศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) องค์การนักศึกษา ถือว่าเป็นการฝึกความเป็นพลเมืองของสังคม  มีการฝึก
ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   2) องค์การนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  ตลอดจนให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการแสดงออก 
   3) องค์การนักศึกษาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะของนักเรียน
นักศึกษา 
   4) องค์การนักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการโดยทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา 
   5) องค์การนักศึกษาเป็นการฝึกรูปแบบของการบริหารงานให้แก่นักเรียน
นักศึกษา 
  และ Jamias (2000, อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 97-98) ได้กล่าวถึง
การจัดองค์การนักศึกษาไว้ว่า  เป็นการจัดองค์การเพ่ือเตรียมโอกาส  ในการเสริมประสบการณ์
พิเศษ  สร้างความสัมพันธ์มูลฐาน  และเป็นที่ฝึกฝนประชาธิปไตย  ซ่ึงนักเรียนนักศึกษาจะได้ 
มีโอกาสเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต  การสร้างนิสัยที่มีคุณค่า ทัศนคติที่น่าสรรเสริญ  
อุดมคติที่ถูกต้อง  อันเป็นการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป 
  นอกจากนี้  Jamias  ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) เพ่ือฝึกฝนการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย 
   2) เพ่ือพัฒนาสติปัญญาและสร้างความกระตือรือร้นในตัวนักเรียนนักศึกษา 
   3) เพ่ือฝึกนักเรียนนักศึกษาในด้านศิลปะและความงามของสังคม 
   4)ให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นพบและพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง 
   5) เพ่ือสร้างเสริมความร่วมมือทางสังคม 
   6) เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารู้ส านึกถึงกฎเกณฑ์และระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ 
   7) เพ่ือพัฒนาและเร้าความสนใจของนักเรียนนักศึกษา ในสถาบันการศึกษา
นั้นๆ 
   8) เพ่ือสร้างเสริมขวัญของสถาบันการศึกษา 
  นอกจากนี้ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2552  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
(ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2552.  2552 : 22) 
   1) เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักศึกษาที่บริหารจัดการ  ภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้อย่างเหมาะสม  และสมศักดิ์ศรีของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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   2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพอาชีวศึกษา 
ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
   3) เพ่ือจัดการประชาสัมพันธ์  แนะแนว  เผยแพร่  วิชาชีพอาชีวศึกษา             
ให้แพร่หลายและเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา 
   4) เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาที่เรียน
วิชาชีพอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษาด้วย 
   5) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของนักศึกษา 
   6) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   7) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักศึกษา
รวมทั้งความสัมพันธ์กับองค์การและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ กับวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่น  
และระดับชาติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย 
   8) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมีความ
รับผิดชอบและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความสามารถเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตน
ได้เรียนอย่างสม่ าเสมอและสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในองค์การวิชาชีพของตนได้ 
  ในส่วนปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 19) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการ 
จัดองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิก   
โดยการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพของตน  และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  จนมีความมั่นใจและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพตลอดจนสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 
   2) เพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง 
   3) เพ่ือฝึกหัดและส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติงานเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคม 
  นอกจากนี้  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล  ยังกล่าวถึงหลักการด าเนินการขององค์การ
นักศึกษา  2  ประการ ดังนี้ 
   1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นองค์การของนักศึกษา  ด าเนินการโดย
นักศึกษา  เพื่อนักศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 
   2) การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ   
ระดับหน่วย  ระดับภาค  และระดับชาติ 
  ในการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2552  หมาด  2  
ข้อที่  6  ได้กล่าวถึงการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้   
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   1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มนีักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
เป็นสมาชิก  ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจัดด าเนินการตามโครงการ 
ที่ก าหนดและมีความเป็นกลางทางการเมือง 
   2) ทุกสถานศึกษาต้องมีองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษาประกาศ
จัดตั้งองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น 
   3) องค์การนักศึกษามีหลายระดับดังนี้ 
    3.1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
    3.2) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสูงกว่าระดับสถานศึกษา  คือ   
ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา  และระดับชาติ 
   4) คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มี  2  ประเภท 
    4.1) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    4.2) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งทั้งคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 
   5) ให้มีองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับสูงกว่าระดับสถานศึกษาคือ  
ระดับสถาบันอาชีวศึกษา  และระดับชาติ  การด าเนินการจัดตั้งองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
(พส.อน.อศ.)  ก าหนด 
   6) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา
ประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ  ดังนี้  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และต าแหน่งอ่ืนๆ  มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 1 ปี  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
สนับสนุน  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  การจัดกิจกรรม  และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษานั้น และในระดับ 
ที่สูงกว่าสถานศึกษา   
   7) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย
ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้   นายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  รองนายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอื่นๆ  โดยมีครูที่
ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม 
   8) นายกและรองนายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ได้มาจากการเลือกตั้ง   
ของสมาชิกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด  นายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆ โดยให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
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อาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น  เป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  1  ปี 
   9) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีอ านาจหน้าที่
บริหารงานจัดการวางแผนงานด าเนินงานติดตามผล  จัดท ารายงานให้ค าแนะน าควบคุมดูแล  
การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งการพิจารณาเสนอเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาด าเนินการทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงาน   
ขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสมาชิกองค์การ
และต่อสถานศึกษา 
  ในส่วนกิจกรรมหลักขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่ก าหนดไว้เพื่อให้สมาชิก
ได้ปฏิบัติดังนี้ (ปิยดา  ดิลกปรีชากุล.  2547 : 20) 
   1) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
   2) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น า 
   3) กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ 
   4) กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการหารายได้ การท างานอาชีพและการออมทรัพย์ 
   5) กิจกรรมนันทนาการ 
   6) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   7) กิจกรรมให้บริการแก่สังคมและพัฒนาชุมชน 
   8) กิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนทางวิชาชีพ 
   9) กิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงรักษาและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
   10) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและองค์การ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  และโครงการหลักขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย  โครงการ 11  
ดี และ  โครงการ  11  เก่ง  หมายถึงโครงการ  คนดีและมีความสุข  และโครงการคนเก่งและมี
ความสุข  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้  (ปิยดา  ดิลกปรีชากุล.  
2547 : 20-21) 
   1) เป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย 
แผนพัฒนา  3  แผน  ได้แก่ 
    1.1) แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ จ านวน  6  โครงการ  คือ 
     1.1.1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
     1.1.2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
     1.1.3) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  สื่อลามกอนาจาร 
การพนัน  และการทะเลาะวิวาท 
     1.1.4) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
     1.1.5) โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 
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     1.1.6) โครงการแข่งขันกีฬา 
    1.2) แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบด้วยโครงการจ านวน  4  
โครงการ 
     1.2.1) โครงการพัฒนาจิต 
     1.2.2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น  
และมารยาทไทย 
     1.2.3) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     1.2.4) โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.3) แผนส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มี  1  โครงการ คือ โครงการ
นักศึกษาวิชาชีพภายใต้การนิเทศ 
   2) เป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพฒันา  4  แผน  ได้แก่ 
    2.1) แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย  3  โครงการ ได้แก่ 
     2.1.1) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     2.1.2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 
     2.1.3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
    2.2) แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วย  3  
โครงการ ได้แก่ 
     2.2.1) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และสิ่งประดิษฐ์ 
จากของเหลือใช้ 
     2.2.2) โครงการประกวดโครงงานอาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
     2.2.3) โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
    2.3) แผนพฒันาความรู้และความสามารถทางวิชาการ  ประกอบด้วย               
2  โครงการ ได้แก่ 
     2.3.1) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
     2.3.2) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
    2.4) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  3  โครงการ  
ได้แก่ 
     2.4.1) โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
     2.4.2) โครงการส่งเสริมเทคนิคการท างานเป็นทีม 
     2.4.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจ านวน 27 แห่ง   
ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2552 : 41)  
การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ จึงอาศัยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นก าลัง
หลักส าคัญท างานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือวางแผน  ด าเนินงาน  ติดตามผล  จัดท า
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รายงานผล  รวมทั้งการพิจารณาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้ฝ่ายบริหารสถานศึกษาด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีบริบทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน  เช่น ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาเป็นผู้ที่จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องเสียง  การ
พูดเชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาร่วมเข้าแถวหน้าเสาธง  การน าสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา  
ตลอดจนการพูดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับเพ่ือนนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ  
เช่น การจัดอบรมสัมมนาต่างๆ  การจัดปฐมนิเทศ  การจัดปัจฉิมนิเทศ  คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมงานร่วมกับครูตั้งแต่  การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การจัดที่นั่งของ
นักเรียนนักศึกษา  การพูดเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่จัดอยู่ในขณะนั้น   การนันทนาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  การเป็นพิธีกรท าหน้าที่เชิญประธาน  
เชิญวิทยากร  ตลอดจนการกล่าวขอบคุณวิทยากร  ในส่วนกิจกรรมที่จัดนอกสถานศึกษา  เช่น
การเดินรณรงค์เรื่องต่างๆ หรือจัดริ้วขบวนเดินในวันส าคัญต่างๆ  การน านักเรียนนักศึกษาออกไป
พัฒนาวัด  หรือกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ าฝนซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นผู้น าและด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกับครู  ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การตั้งขบวน  
การตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษาขณะเคลื่อนขบวน  การแนะน าสั่งการ 
ในเบื้องต้นเพ่ือให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปด้วยดี  จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษานั้น  คณะกรรมการองค์การนักศึกษามีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของกิจกรรมนั้นๆ เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องเสียสละอดทนมีความรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียนนักศึกษา  เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อเพ่ือนนักเรียนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ  ซึ่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาต้องมีภาวะผู้น าอันเป็น
ศิลปะหรือความสามารถในการชักน า  จูงใจ และมีอิทธิพลโน้มน้าวให้เพ่ือนนักเรียนนักศึกษา 
คนอ่ืน  หรือผู้ตาม ยอมรับความคิด  หรือยอมด าเนินการ  ยอมปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
  
การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 
 1. ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
  ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาให้ได้ผลผลิต 
(Product) หรือนวัตกรรม  มีนักวิชาการและนักการศึกษาให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัย
และพัฒนาไว้น่าสนใจหลายท่านเช่น  บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2555 : 71) ได้ให้ทัศนะว่า  การวิจัย
และพัฒนา (Research  and  Development) เป็นการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่จ าแนกตามการ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Practical  Utility)  เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่  
หรือการน าความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ผลการวิจัยและพัฒนานิยมน ามาใช้ในการ
คิดค้นและผลิตสิ่งประดิษฐ์  พัฒนาหลักสูตร  โปรแกรม  กระบวนการ  รูปแบบ  ระบบบริการ  
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และระบบบริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรม  ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ  องอาจ  นัยพัฒน์ (2554 
: 234-235) กล่าวว่า  การวิจัยและพัฒนา  เป็นการวิจัยที่มุ่งหวังประโยชน์ในการน าไปใช้   
เพ่ือต่อยอดเพ่ิมพูนองค์ความรู้หรือขยายพรมแดนแห่งความเข้าใจใหม่ๆ ตลอดจนแปรเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เคยมีมาก่อน  เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตในรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ใหม่ๆ พัฒนากระบวนการด าเนินงานใหม่  ตลอดจนแสวงหาระบบและวิธีการบริการแบบใหม่  
โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research  Based  Development) ส่วนความคิดเห็น
ของวิโรจน์  สารรัตนะ (2554 : 123) เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาให้ทัศนะว่า  การวิจัยและ
พัฒนา (Research  and Development : R&D) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิต 
(Product) ซึ่งผลผลิตนี้ในทางธุรกิจอาจเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” ที่เป็นตัวสินค้า  ในทางการศึกษา
อาจเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่อาจเป็นวัตถุ (Material) หรืออาจเป็นแนวคิด (Concept) ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงหลักการ  เทคนิค  กระบวนการ  หรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติ  ในกรณีที่เป็นวัตถุนั้น  
อาจมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่วนที่เป็นแนวคิดนั้น 
อาจมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมทั้ง
สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษาด้วย  เช่น  แนวคิดการจัดการความรู้  แนวคิดการบริหาร 
แบบยึดสถานศึกษาเป็นฐาน  แนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ  เป็นต้น  โดยมีเหตุผลในการพัฒนา
ผลผลิตหรือนวัตกรรมนั้นว่า  เป็นผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า 
ของนวัตกรรมทางการศึกษา  ทั้งท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในตัวของนวัตกรรมเอง  หรือการ
เกิดข้ึนใหม่ของนวัตกรรมจึงจ าเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพบุคลากรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
หรือความก้าวหน้านั้น   
  จากนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ทัศนะไว้ข้างต้น  สรุปได้ว่าลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) เป็นการวิจัยที่มุ่งการพัฒนาให้ได้ผลผลิต
หรือนวัตกรรม  ซึ่งผลผลิตหรือนวัตกรรมอาจเป็น  หลักสูตร  โปรแกรมฝึกอบรม  ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  โครงการพัฒนา  รูปแบบการบริหารงาน  สามารถน าผลผลิตหรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 
 
 2. ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
  ในส่วนของการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานวิจัย 
ของนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความ
น่าสนใจหลายท่านดังเช่น  วิโรจน์  สารรัตนะ (2554 : 140) ให้ทัศนะว่า  การวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนานั้นจะเริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในบทที่ 2  
โดยผู้วิจัยจะต้องเน้นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่จะศึกษาวิจัยหรือที่ต้องการ
พัฒนา เพ่ือการน าไปสู่การก าหนดเป็นโปรแกรมพัฒนา ส่วนองอาจ  นัยพัฒน์ (2554 : 265-274) 
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก คือ  
1) ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  2) ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการจ าเป็น   
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3) ตั้งเป้าหมาย  วางแผนด าเนินการ  4) ออกแบบและสร้างต้นแบบการพัฒนา  5) ทดลองใช้
และประเมินต้นแบบการพัฒนา  6) ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง  7) ประเมิน
คุณภาพของการออกแบบการวิจัยและพัฒนา  ในส่วนของอนันต์  พันนึก (2554 : 107)   
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :  
R&D) ได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การตรวจสอบกรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎีของโปรแกรม  2) การสร้างรายละเอียดโปรแกรมพัฒนา  3) การตรวจสอบและ
ปรับปรุงโปรแกรมพัฒนา  4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม  5) การทดลอง
โปรแกรมพัฒนา  ส าหรับการศึกษาวิจัยของยอดอนงค์  จอมหงษพิ์พัฒน์ (2553 : 93)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาข้นพ้ืนฐาน  ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ  1) การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม   
3) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม  4) การทดลองใช้โปรแกรม   
ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์  แสงสุกวาว (2549 : 63) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับผู้ท างานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  ได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างหลักสูตร  3) การใช้หลักสูตรและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
และยังสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ  บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2555 : 7)  
ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน  คือ  1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
2) การร่างหลักสูตร  3) การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  4) การน าหลักสูตรไปใช้   
5) การประเมินผลหลักสูตร  ในส่วนสุเมธ  ปานะถึก (2551 : 82) ได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้   
แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน  คือ  1) การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
แบบสื่อประสม  2) การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล  3) การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 
แบบสื่อประสมและศึกษาผลที่เกิดข้ึน  ส่วนแสงรุนีย์  มีพร (2552 : 110) ได้ท าการศึกษาวิจัย
และพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  แบ่งขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การร่างคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  2) การตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือ  3) การทดลองใช้คู่มือในภาคสนาม  
ส่วนแก้วเวียง  น านาผล (2551 : 101) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การพัฒนา
ตัวแบบ  2) การตรวจสอบและปรับปรุงตัวแบบ  3) การทดลองใช้ในภาคสนาม  ส่วนจินตนา   
ศรีสารคาม (2554 : 80)  ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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จากข้ันตอนที่ 1 และจัดท าเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม  4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม   
5) การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง  ส่วนตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล (2555 : 175-189)   
ได้ท าการศึกษาวิจัยโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
แบ่งการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดทฤษฎี 
ของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายละเอียด
โปรแกรมและเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม   
4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม  5) การทดลองใช้
โปรแกรมในภาคสนามจริง   
 จะเห็นว่าขั้นตอนในการออกแบบการวิจัยและพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัย 
ของนักวิชาการ  นักการศึกษาข้างต้นล้วนเป็นการด าเนินการแบบครบวงจร  โดยเริ่มต้นจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาเป็นโปรแกรม  การตรวจสอบคุณภาพ 
ของโปรแกรม  การน าไปทดลองใช้ภาคสนาม  แล้วสิ้นสุดด้วยการประเมินผล  ขั้นตอนจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าว 
มาก าหนดขั้นตอนของการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
2) การพัฒนาโปรแกรม  3) การทดลองใช้โปรแกรม  4) การติดตามภายหลังการทดลองใช้ 
โปรแกรม 

 3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังเช่นแนวคิด 
ของ  Dubrin J. Andrew (1998 : 388) เป็นแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมี 2 ส่วน   
ส่วนแรกเป็นการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Leadership  Development Through  Self-
awareness) การรับรู้หรือการตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการหยั่งลึกหรือเข้าใจข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  การรับรู้หรือการรู้จักตนเอง (Self-
awareness) ถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะเน้นหรือจดจ าในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
ให้มีประสิทธิผล  ซึ่งจะต้องมีการป้อนกลับด้วยตนเอง  และส่วนที่สองเป็นการสร้างวินัยในตนเอง 
(Leadership  Development  Through  Self-discipline) การสร้างวินัยในตนเอง 
(Discipline) เป็นการปฏิบัติตนด้วยการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในส่วนการอบรมแบบมีส่วนร่วมซ่ึงผู้วิจัยได้น ามาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมโดยน าแนวคิดของจงกลนี  ชุติมาเทวินทร์ (2544 : 24) ซ่ึงให้
ทัศนะไว้ว่า  การอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Training) เป็นแนวคิดของการอบรม 
แนวใหม่ที่ใช้วิธีและข้อดีของการมีส่วนร่วมมาพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมโดยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการอบรมตามกรอบของการพัฒนาบนหลักการ 
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และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการมีส่วนร่วม  ซึ่งมีระดับของการมีส่วนร่วมหลายระดับ  มีขอบเขต
จ ากัดในตัวของมันเอง  และรูปแบบของการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ  จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธี
เฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  ซึ่งวิธีการศึกษา (Education  Approaches)  
จะเป็นเครื่องมือที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมนั้นๆ  แนวคิดการอบรม 
แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสรุปได้ดังนี้ 1) เป็นการเรียนรู้ 
ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  2) เป็นการเรียนรู้จากการกระท าจนท าให้เกิด
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 3) ปฏิสัมพันธ์ 
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่างกว้างขวาง  
4) มีการสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้  ซึ่งองค์ประกอบของการอบรมแบบมีส่วนร่วมมี 4 ประการ  ดังนี้ 1) ประสบการณ์ 
(Experience) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้   
2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection  and  discussion) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ได้มีโอกาสแสดงออก  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง  
3) ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding  and  Conceptualization) 
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด  4) การทดลองหรือ
ประยุกต์แนวคิด (Experiment  or  application) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมน าเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์อ่ืนๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตน  นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura (1997 : 64) มาเป็นทฤษฎีในการ
พัฒนาโปรแกรม  Bundura มองว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นพฤติกรรม 
ของบุคคลที่เกิดข้ึนโดยการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  ทั้งถูกผลักดันภายใน (Inner  Force) ถูกปรับแต่ง
อย่างอัตโนมัติ (Automatically  Shaped) ถูกควบคุมจากสิ่งเร้าภายนอก (External  Stimuli)  
ซึ่งแบ่งได้เป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งบุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง  และอีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
จากตัวแบบ (Observational  Learning  or  Modeling) Bandura (1997 : 68) ได้เน้นถึง
หลักการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) ว่าเกิดจากการที่บุคคลสังเกตการ
กระท าของผู้อ่ืนแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้นซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
ทางสังคม  โดยมีขั้นตอนของการเรียนรู้  ดังนี้  1) ขั้นให้ความสนใจ (Attention  Phase) ถ้าไม่มี
ขั้นตอนนี้การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดข้ึนเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) 
ความสามารถ  ความมีชื่อเสียง  และคุณลักษณะเด่นของตัวแบบจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ  
2) ขั้นจ า (Retention  Phase) เมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้
ในระบบความจ าของตนเองซึ่งมักจะจดจ าเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม  3) ขั้นปฏิบัติ 
(Reproduction  Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบซึ่งจะส่งผลให้มี
การตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจ าไว้  4) ขั้นจูงใจ (Motivation  Phase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้น
แสดงผลของการกระท า (Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตัวแบบ
เคยได้รับ (Vicarious Consequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement)  
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ก็จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) 
ผู้เรียนก็มักจะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น าทฤษฏีการเรียนรู้ 
ของผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรม  สรุปได้ดังนี้  1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Practice  Experience) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าท่ีง่ายไปหายากตามล าดับเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น  2) การเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual  
Knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสรุปความคิดรวบยอดเรื่องที่เป็นนามธรรมต่างๆ รวมถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการต่างๆ  3) การพัฒนาตนเอง (Self-development)  
เป็นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาความเข้าใจและความสามารถต่างๆ ด้วยตนเอง  4) การบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ (Integration) เป็นการประสานสัมพันธ์ประสบการณ์การสร้างความคิดรวบยอด 
และการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองด้วยการวิเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้
ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เกิดขึ้นสูงสุด   ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของการเรียนรู้ 
แบบช่วยเสริมศักยภาพมาพัฒนาโปรแกรมซึ่งสรุปได้ดังนี้  1)  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้และการช่วยเหลือจะยุติ
ลงเมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  2)  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอื่น  3) งานที่มอบหมายให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  เป็นงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  4) มีการ
ประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ทฤษฎีการ 
ถ่ายโอนการเรียนรู้  (Transfer  of  Learning) ซ่ึงชูชีพ  อ่อนโคกสูง (2550 : 77) ได้ให้
ความหมายของการถ่ายโอนการเรียนรู้ว่า  เป็นการใช้การเรียนหรือประสบการณ์ครั้งก่อนทีม่ีผล
ต่อการเรียนรู้ครั้งหลัง  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การถ่ายโอนการเรียนรู้ทางบวก  คือ   
การเรียนหรือประสบการณ์ครั้งก่อนสนับสนุนการเรียนครั้งใหม่  ท าให้เรียนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น  
มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น เรียนการข่ีจักรยานจนขี่จักรยานเป็น เมื่อไปหัดขีจ่ักรยานยนต์ก็จะขี่เป็น
เร็วกว่าคนที่ไม่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ในการขี่จักรยานมาก่อน   2) การถ่ายโอนการเรียนรู้
ทางลบ  คือ  การเรียนหรือประสบการณ์เดิมขัดขวางการเรียนครั้งใหม่ไม่ให้ได้ผลเท่าท่ีควร เช่น 
คนที่ถนัดขวาเขียนหนังสือด้วยมือขวา หากฝึกให้เขียนหนังสือด้วยมือซ้าย กว่าจะเขียนได้ต้อง
อาศัยความมานะพยายามเป็นอย่างมาก จึงจะเขียนได้  ในการเรียนการสอนต้องการให้เกิดการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนบทเรียนใหม่เพ่ือช่วยให้การเรียนบทเรียน
ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ทางบวก) เช่นเรียนวิธีการแก้ปัญหา
จนแก้ปัญหาได้ แล้วน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้แก้ปัญหาทีป่ระสบใหม่ได้  ดังนั้นเพ่ือให้เกิด 
การถ่ายโอนการเรียนรู้ของผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าวิทยากรจึงควรท าดังนี้   
1) ชี้ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนในอดีต (ประสบการณ์เดิม) กับบทเรียน
ใหม่ที่ก าลังเรียน (ในแง่ของความคล้ายคลึงกัน) เพ่ือที่จะได้น าความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
มาใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่   2) ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจบทเรียนที่ก าลังเรียนอย่างลึกซึ้ง  
เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการเรียนบทเรียนต่อไป  3) ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนเกินคือเรียนจนรู้ 
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และเข้าใจบทเรียนแล้วก็ยังทบทวนซ้ าๆ หรือเรียนซ้ าอีก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แน่นอน 
ชัดเจนซึ่งสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ หรือในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ 

 4. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประกอบเป็นแนวทางใน
การสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาซ่ึงค าว่า 
“โปรแกรม”  Barr  and  Keating (1990 : 38)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  โปรแกรมเป็นหน่วย 
(Units) ที่จัดขึ้นเพ่ือท ากิจกรรมพิเศษหรือให้บริการตามความต้องการของสถาบันหรือบุคคล   
มีการจัดล าดับการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ (Series  of  Planned  Intervention)  เป็นแผน
กิจกรรม (Planned  Activity) ที่มีเป้าหมายโดยเฉพาะ  สอดคล้องกับ  Rothwell  and  
Cookson (1997, อ้างถึงใน วิลาพัณย์  อุรบุญนวลชาติ.  2549 : 67) ได้ให้ความหมายว่า  
โปรแกรมเป็นรายละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้รับการเสริมสร้างให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้มากท่ีสุด  โดยผู้ที่สร้างโปรแกรมจะเรียกชื่อแตกต่างกันไป  โปรแกรม
เป็นเสมือนสื่อน าที่ก่อให้เกิดล าดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นโดยการ
มีภาระที่ส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพให้กับผู้เสริมสร้าง
จากความสามารถหรือพฤติกรรมในระดับกว้างๆ ในตอนต้นไปสู่ความสามารถหรือพฤติกรรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจงในตอนท้าย  ส่วนความหมายของโปรแกรมในทัศนะของ  อุ่นตา  นพคุณ 
(2546 : 8) เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพ่ือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้  Barr  and  Keating (1990 : 67) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนา
โปรแกรม (Program  Development  Model) โดยเสนอรูปแบบ 5  ขั้น  เพ่ือการพัฒนา
โปรแกรม (Five-step  Model  for  Program  Development) ประกอบด้วย  ขั้นที่ 1  
การประเมิน (Assessment) เป็นการความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ประเมินสิ่งแวดล้อม  
ประเมินทรัพยากรทั้ง  บุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากรทางกายภาพ  ขั้นที่ 2 การวางแผน 
(Planning) ประกอบไปด้วย  การพัฒนาทีมวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 
และการประเมินผล  การเลือกวิธีปฏิบัติ  การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การจัดหา
งบประมาณท่ีจะต้องใช้  การก าหนดเวลาที่ใช้จนสิ้นสุดโปรแกรม  ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติ  
(Implementation) ประกอบด้วย  การก าหนดผู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะกับทักษะความสามารถ
และงานที่ต้องท า  การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  การประเมินผลกระบวนการ (Process) และการ
ประเมินผลผลิต (Product) ขั้นที่ 4 ประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-assessment) ใช้ข้อมูล 
ที่ได้จากการประเมินกระบวนการและผลผลิตเพ่ือการตัดสินใจอนาคตของโปรแกรม  และขั้นที่ 5 
การตัดสินใจเชิงบริหาร (Administrative  Decision) เป็นการตัดสินใจว่าจะด าเนินโปรแกรม
ต่อไป  หรือยุติโปรแกรมหรือจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  สอดคล้องกับ  Styles (1990 : 52, 
อ้างถึงใน ยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์.  2553 : 81) ที่ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม 
(Program  Development  Model)  ประกอบด้วย  1) การประเมินความต้องการ (Needs  
Assessment)  2) การตั้งวัตถุประสงค์ (Goal  Setting) 3) การวางแผนจัดตั้งทีมงาน (Planning 
Team) 4) การพัฒนาบุคลากร (Staff  Development) 5) การประเมินผล (Evaluation)   
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6) วิธีลงมือปฏิบัติ (Modes of Implement) 7) การจัดการทรัพยากร (Resource 
Management) 8) การประเมินสิ่งแวดล้อม (Environment  Assessment) และยังสอดคล้อง
กับ 9 ขั้นตอนของ  Caffarella (2002 : 44) ในการวางแผนโปรแกรม คือ  1) การสร้างข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับกระบวนการวางแผน  2) การระบุแนวความคิดของโปรแกรม  3) การจัดล าดับ
แนวความคิดของโปรแกรม  4) การพัฒนาวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  5) การเตรียมการส าหรับ
ถ่ายโอนการเรียนรู้  6) การสร้างแผนการประเมิน  การก าหนดรูปแบบ  ตารางเวลาและความ
ต้องการทางด้านเจ้าหน้าที่  7) การออกแบบแผนการสอน  8) การประสานงานผู้สนับสนุน   
และ 9) การตัดสินคุณค่าของโปรแกรม  นอกจากนั้น Carrell, Kuzmits  and  Elbert (1992 : 
314, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 63-64) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
โปรแกรมว่า  ในการวางแผนการพัฒนาโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย  3  ขั้นตอนหลัก  คือ  
1) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need  Assessment) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นปัจจุบัน  ความต้องการระยะยาว  และความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล   
2)  การออกแบบโปรแกรม (Program  Design) ซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาขณะท างาน  เช่น  
การสอนงาน  การหมุนเวียนงาน  การมอบให้เป็นกรรมการ  เป็นต้น  การพัฒนานอกการท างาน
ได้แก่  การศึกษาเฉพาะกรณี  การแสดง  บทบาทสมมติ  เกมการบริหาร  เป็นต้น  และ  
3)  การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะประเมินใน  4  ระดับ  คือ  ปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมการ
พัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิผลขององค์การ 
  ในส่วนของการศึกษางานวิจัยมีผู้น าโปรแกรมไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  
มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตามความมุ่งหมายของการวิจัย  เช่น  โปรแกรมซ่อมเสริม  โปรแกรม
ฝึกอบรม  โปรแกรมส่งเสริม  ตัวแบบ  คู่มือ  โปรแกรมพัฒนา  โปรแกรมเสริมสร้าง  เป็นต้น  
ดังเช่นสิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรม 
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  คือ 
“โปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”  การสร้างโปรแกรม
แบ่งเป็น 3  ขั้นตอน  คือ 1) สร้างโปรแกรมซ่อมเสริม 2) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
ซ่อมเสริม  และ 3) ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมซ่อมเสริม  ส่วนแก้วเวียง  น านาผล 
(2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย คือ “ตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก”  การสร้าง
ตัวแบบแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การพัฒนาตัวแบบ  2) การตรวจสอบและปรับปรุงตัวแบบ   
3) การทดลองใช้ในภาคสนาม  ส่วนแสงรุนีย์  มีพร (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัย 
และพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  นวัตกรรมที่ได้ 
จากการวิจัย คือ “คู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา”  การสร้าง
คู่มือแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  1) การร่างคู่มือ 2) การตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือ  3) การทดลองใช้
คู่มือในภาคสนาม  ส่วนยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
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โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้
จากการวิจัย  คือ “โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน”  การสร้างโปรแกรมแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม  3) การพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม  และ 4) การทดลองใช้โปรแกรม  ในส่วน
อนันต์  พันนึก (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  คือ “โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ซึ่งมีข้ันตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน  คือ 1) การตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การสร้างรายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบ  
3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม และ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  และในส่วนของตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล 
(2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย คือ “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  การสร้างโปรแกรมมี 5 ขั้นตอน คือ  1) การตรวจสอบ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 จัดท า
รายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม  4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม   
5) การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง   
  จากนักวิชาการนักการศึกษาตลอดจนผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าโปรแกรมเป็นชุดของกิจกรรมที่แสดงรายละเอียด 
ของแนวทางการพัฒนาหรือการเสริมสร้างเพ่ือมุ่งพัฒนาหรือเสรมิสร้างกลุ่มเป้าหมาย  ให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  องค์ประกอบของโปรแกรมมีทั้งภาพรวม  และรายละเอียด  การแบ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการวิจัย  ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรม  ผู้วิจัยจะได้พัฒนามาเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ซ่ึงหมายถึง  ชุดกิจกรรมที่ใช้พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยแบ่งการพัฒนาโปรแกรมเป็น 4 ขั้นตอน  คือ  1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน  2) การพัฒนาโปรแกรม  3) การทดลองใช้โปรแกรม  4) การติดตามภายหลังการทดลอง
ใช้โปรแกรม  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์นักศึกษาอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย  ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม  ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม  แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานของโปรแกรม  หลักการของโปรแกรม  วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  เนื้อหา 
ของโปรแกรม  ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม  เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม  สื่อที่ใช้ในโปรแกรม  
การวัดและประเมินผล  ตลอดจนตารางโปรแกรม และรายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม 
 ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่  2  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  ศึกษาการจัดกิจกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา  ศึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  และศึกษาการออกแบบการวิจัย 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



65 
 

และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
เบื้องต้นดังภาพประกอบ  4 
 

 
  
   

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาจากการสังเคราะห์เอกสาร 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหา 
4. มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 
5. มีความกระตือรือร้น 
6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 
8. รู้จักการท างานเป็นทีม 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ 
10. มีคุณธรรมจริยธรรม 
11. มีบุคลิกภาพดี 

 

ข้อมูลประกอบการสร้าง
โปรแกรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

 การจัดกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 

 องค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 

 การออกแบบการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า 

การทดลองใช้และ 
การประเมินผลหลังทดลองใช้ 

โปรแกรมท่ีมีคุณภาพสามารถ
พัฒนาภาวะผู้น าให้สูงขึ้นได้ 

 

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การ 

นักศึกษาอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบของโปรแกรม 

ค าชี้แจง  ความเป็นมา แนวคิด
ทฤษฎีพืน้ฐาน หลักการ 
วัตถุประสงค ์เนื้อหา ล าดบัขั้นใน
การด าเนินกิจกรรม  เทคนิคที่ใช้  สื่อ
ที่ใช้  การวัดและประเมนิผล  ตาราง
โปรแกรม  และรายละเอียดของ
กิจกรรม 

ความสอดคล้อง  ความ
เหมาะสม  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 
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  จากการศึกษาภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักวิชาการนักการศึกษาที่ได้
เสนอภาวะผู้น าไว้  ผู้วิจัยได้สรุปจากตาราง  1  โดยผู้วิจัยก าหนดจากนักวิชาการนักการศึกษา 
ที่ได้เสนอภาวะผู้น าสอดคล้องกัน 6 ท่านขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  29  ปรากฏผล ดังนี้ 
   1) มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 
   2) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   3) มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 
   4) มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 
   5) มีความกระตือรือร้น 
   6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   7) มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 
   8) รู้จักการท างานเป็นทีม 
   9) มีมนุษยสัมพันธ์ 
   10) มีคุณธรรมจริยธรรม 
   11) มีบุคลิกภาพดี 
  ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้ง 11 ข้อข้างต้น  ผู้วิจัยน าไปใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นข้อมูล
ในการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
 
 1. ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  หลักการทฤษฎีจากนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่าน
ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนา
ภาวะผู้น าเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ  ดังทีส่มยศ  นาวีการ (2547 : 
141) ; วิเชียร  วิทยอุดม (2547 : 419) ; วิโรจน์  สารรัตนะ (2547 : 41)  ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ที่ต้องพัฒนาภาวะผู้น าว่า  ถ้าปราศจากภาวะผู้น าการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและเป้าหมาย 
ขององค์การจะไม่สมบูรณ์  ภาวะผู้น าสามารถน าไปสู่สถานการณ์ที่บุคคลท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของพวกเขา  ดังนั้นถ้าหากองค์การต้องการความส าเร็จ  การพัฒนาภาวะผู้น า 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  หากไม่มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าแม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม  
ก็ไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้  ซ่ึงสอดคล้องกับกวี  วงศ์พุฒ (2550 : 165) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าไว้ว่าในการบริหารงานต่างๆ คนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  เพราะคนไม่ใช่
เครื่องจักรที่จะท างานได้ตลอดเวลาย่อมต้องมีการพักผ่อน  มีความพอใจ  มีความสนใจ   
และมีความกระตือรือร้นในการท างานซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุง  พัฒนาเป็นครั้งคราว  ดังนั้น
การพัฒนา (Development)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการไปจากเดิม  อันมีผล
ท าให้เกิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์ที่ดีขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิมนั้น  และการพัฒนา
ภาวะผู้น า  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม   
  ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของ Randy  G.  Eppard (2004 : 102) ได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า  ภาวะผู้น าที่พัฒนาแล้ว 
จะส่งผลถึงการรักษาวัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี  และ Peter  G.  Northouse  (2010 
: 206) ให้ความเห็นว่าการพัฒนาให้เกิดภาวะผู้น าอย่างแท้จริงต้องศึกษาจากทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในส่วน ไพโรจน์  บาลัน, ผู้แปล (2551 : 36) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า
ภาวะผู้น าไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหากต้องการภาวะผู้น าบางทีอาจจะได้พัฒนา 
ความเชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง  และอาจมีทักษะที่ดีเลิศบางอย่างอยู่แล้ว  เช่น  การสื่อสารที่ดี  
การสร้างแรงขับให้กับคนอ่ืนอย่างดียิ่ง  แต่ถ้ายังขาดทักษะ  ความรู้  หรือประสบการณ์ในส่วนใด
ก็ควรจะแสวงหาเพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้นและ  Daft (1999,  อ้างถึงใน  สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์.  2550 : 
27)  ให้ทัศนะว่าผู้น ามิได้เป็นมาโดยก าเนิด  ผู้น าสามารถสร้างขึ้นได้  โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความ
พยายามและการท างานหนักของบุคคลนั้น  (Leaders  Are  Not  Born,  Leaders  Are  
Made  And  They  Are  Made  By  Effort  And  Hard  Work) ซึ่งทัศนะดังกล่าวสอดคล้อง
กับ John  Adair (2003 : 1-2) ;  Maxwell (2549 : 22) กล่าวว่าภาวะผู้น าที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละบุคคลนั้นจะมากหรือน้อยคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับการแสดงภาวะผู้น าให้บุคคล
อ่ืนได้สัมผัส  ผู้น าที่อายุน้อยหรือแม้แต่ไม่ใช่ผู้น าไม่มีต าแหน่งสูงสุดในกลุ่ม  ในแผนกในฝ่าย   
หรือในองค์การ  แต่พฤติกรรมที่แสดงออกสามารถมีอิทธิพลหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
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ต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือองค์การแล้วบุคคลนั้นเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีภาวะผู้น า 
Laikhe Tanyara Jones (2004 : 125) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักศึกษา
เกษตรพบว่าการพัฒนาภาวะผู้น าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Suzette  Bryan (2002 : 138-139) ที่สรุปได้จากการศึกษาวิจัยการพัฒนา 
ภาวะผู้น าว่า  ผู้น าที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าแล้วจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนทางความคิด  มีการ
กระตุ้นทางสติปัญญา  ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ  สามารถโน้มน้าวพฤติกรรมผู้ตาม  ท าให้ผู้ตาม
ด าเนินการคล้อยตามผู้น าเกิดความส าเร็จของแต่ละบุคคลและองค์การก็ส าเร็จด้วย   
  นอกจากนี้สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2550 : 27) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 
การพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า  คนส่วนใหญ่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าได้และศักยภาพดังกล่าว
เปรียบเสมือนเมล็ดพืชของภาวะผู้น าที่แฝงอยู่ภายในตัวคนเรา  ทั้งนี้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ 
ของแต่ละคนทีไ่ด้รับอาจเป็นได้ทั้งในแง่ให้คุณที่จะช่วยให้เมล็ดพืชเจริญงอกงามขึ้นมา  หรืออาจ
ให้โทษไปท าลายเมล็ดพืชดังกล่าวก็ได้  ดังนั้นคนเราสามารถท่ีจะเอาจริงเอาจังต่อการพัฒนา
คุณสมบัติของการเป็นผู้น าได้หรือจะเลือกปล่อยให้คุณสมบัติเหล่านี้คงซ้อนเร้นแฝงอยู่ในตนอีก
ต่อไป  ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น  การจัดโปรแกรมพัฒนา 
ภาวะผู้น าที่ด าเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน  การจัดโปรแกรมพัฒนาขึ้นเองภายในหน่วยงาน  ซึ่งโปรแกรม
พัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี  ตลอดจนสามารถค้นพบ
ความสามารถด้านภาวะผู้น าของตนเอง  ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน  นอกจากนี้แม้ผู้ที่ไม่ต้องการ 
เป็นผู้น า  เมื่อได้ศึกษาและได้พัฒนาภาวะผู้น าก็สามารถสร้างความเข้าใจต่อการเป็นผู้น า 
ของคนอ่ืนและช่วยให้ตนสามารถก าหนดบทบาทในการเป็นผู้ตามท่ีดี  สร้างประโยชน์ให้แก่
องค์การได้มากเช่นกันนอกจากนี้ผู้ตามก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า  ผู้ตามที่ดีจะสร้าง
ความกล้าหาญเมื่อเขาได้พัฒนาและเป็นผู้ตาม  ที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องส่วนตัวและการด าเนินชีวิต  
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการมีความกว้างขวางในการช่วยเหลือบุคคลจ านวนมากให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและมีความท้าทาย (เนตร์พัณณา  ยาวิราช.  2550 : 165) แนวคิด
เกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าวได้สอดคล้องกับ Sharon  Elaine  Koch  
(2005 : 57-68) ที่พบจากการศึกษาวิจัยว่าภาวะผู้น าสามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยเขาท าการวิจัย
เกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้น า  และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักศึกษาที่เรียน
แบบปกติและเรียนทางอินเตอร์เน็ตผลการวิจัยสรุปว่า  ทั้งการเรียนแบบปกติและเรียนจาก
อินเตอร์เน็ตภาวะผู้น าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและภาวะผู้น าของนักศึกษาหญิงที่เรียนทาง
อินเตอร์เน็ตสูงกว่าที่เรียนแบบปกติธรรมดาภาวะผู้น าสามารถเรียนรู้ได้แม้แต่คนที่ไร้
ความสามารถก็ยังเรียนรู้ได้  ท าให้มีภาวะผู้น าสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ  ยงยุทธ  สอนไม้ (2550 : 
148-149) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารชั้นประทวนกับการลด
ภาระหนี้สินในครัวเรือนพบว่า  นายทหารชั้นประทวนที่เข้าร่วมการพัฒนาภาวะผู้น ามีภาวะผู้น า 
ที่สูงขึ้นมีภาระหนี้สินในครัวเรือนลดลงในส่วนของเยาวลักษณ์  สุตะโคตร (2553 : 155)   
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล : กรณีเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
พบว่าหลังได้รับการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารมีภาวะผู้น าสูงขึ้น  สอดคล้องกับ
ยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553 : 160)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
ครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผลการวิจัยพบว่า  ครูที่ได้รับ
การพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   มีทักษะการเป็นครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  สูงกว่าก่อน
ได้รับการพัฒนา  
  ในส่วนของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง Vicky (2000 : 210-221) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  กรณีศึกษา  
Pajarito  Elementary School (New Mexico)  ผลการวิจัยพบว่า  การด าเนินการต่างๆ 
จะประสบผลส าเร็จที่ตั้งไว้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะต้องได้รับการมอบอ านาจในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น  ส่วน Paul (2002 : 114-119) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
ถึงผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการ
มอบหมายงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ซึ่งพบว่าพฤติกรรม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการมอบหมายงานและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู  และในส่วนของ  William  M.  Bauer  (2003 : 103-108)  ได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการฝึกอบรมภาวะผู้น าของนักเรียนระดับมัธยมที่ไร้ความสามารถ  
โดยพัฒนาโปรแกรมในการฝึกอบรมให้กับนักเรียนดังกล่าว  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เข้าร่วม
ในโปรแกรมนั้นมีภาวะผู้น าที่สูงขึ้น  มีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ของหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าภาวะผู้น าสามารถสร้างข้ึนได้
โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์มากกว่าจะสอนเกี่ยวกับภาวะผู้น าให้กับผู้ไม่มีประสบการณ์ได้ง่าย   
ดังผลการศึกษาวิจัยของ Dennis  Copeland (2003 : 67) ซึ่งท าการวิจัยในเรื่องการสอน 
ภาวะผู้น าลักษณะพิเศษของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาบรูริบบอน  ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น า
สามารถพัฒนาหรือสอนได้โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารโรงเรียนนั่นคือผู้บริหารโรงเรียนท าเป็น
ตัวอย่างแล้วถ่ายทอดประสบการณ์สู่ครูและนักเรียน 
  จากนักวิชาการนักการศึกษาหลายท่านที่ให้ความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ทุกคนควรพัฒนา
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น าหากขาดภาวะผู้น า  แม้จะเพียบพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ยาก 
 
 2. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
  จากความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น าจะเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถสามารถท าได้หลายวิธี  มีนักวิชาการ
นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าหลายท่านดังเช่น เนตร์พัณณา  ยาวิราช 
(2550 : 172) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า  ผู้น าเป็นบุคคลที่ได้รับการ
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ยอมรับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญทางการบริหารในองค์การต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมในการเป็นผู้น าได้  ดังนั้น
ผู้น าที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอวิธีการในการพัฒนาบุคคลระดับนักบริหารสามารถท าได้
หลายวิธี  เช่น  หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  การมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ   
การเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าก็สามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้  ซึ่งพัฒนาได้หลายด้าน  ดังนี้ 
   1)  การพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจอารมณ์สังคมหรือด้านอีคิว (E.Q.) ที่สมบูรณ์ 
   2)  การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะในการท างานมีความเชี่ยวชาญ 
   3)  การพัฒนาด้านการปรับตัวให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน 
  แนวคิดของเนตร์พัณณา  ยาวิราช ได้สอดคล้องกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของรังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544 : 276) ที่ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือความส าเร็จว่า
วิธีพัฒนาภาวะผู้น ามักจะใช้การรับรู้  หรือความเข้าใจด้วยการให้การศึกษา (Education)  
การฝึกอบรม (Training) การสร้างประสบการณ์ในงาน (Job Experience) และการสอนงาน
(Coaching) ตลอดจนผู้น าจะต้องช่วยพัฒนาตนเองทางทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนา
ความสามารถพิเศษ  และการสร้างโมเดลด้วยตนเอง (Self Awareness)  และในส่วนเสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ์ (2536 : 29-30) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าว่า  การพัฒนาภาวะผู้น า 
ต้องก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหลักการหรือทฤษฎีกับการฝึกปฏิบัติจริง  โดยสรุปแล้ววิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น ามี  4  วิธี  คือ  การเรียนรู้จากการท างาน  การเรียนรู้จากคนอ่ืน  การเรียนรู้ 
จากความผิดพลาด  และการเรียนรู้จากการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับ McCouley ได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์  รายงานการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  สรุปได้ว่าวิธีการในการ
พัฒนาภาวะผู้น ามี  4  วิธี  คือ (McCouley.  1986 : 16,  อ้างถึงใน  เบญจพร  แก้วมีศรี.  
2545 : 64-65) 
   1) การเรียนรู้จากการท างาน (Learn  On  The  Job) การเป็นผู้น าสามารถ
เรียนรู้ได้จากการท างาน  งานที่ท้าทายมากเท่าใดย่อมเรียนรู้มากข้ึนเท่านั้น  ในระบบราชการนั้น
แต่ละต าแหน่งเป็นงานที่ท้าทายในระดับที่แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้ภาวะผู้น า 
ในระดับท่ีแตกต่างกันด้วย  งานที่ท้าทายจะกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์และท างานดีขึ้น  
ขณะเดียวกันงานที่ท้าทายจะท าให้ระดับความเครียดสูงขึ้นซึ่งท าให้ผู้บริหารได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการกับความเครียด  การท างานที่ท้าทายท าให้มีผลงานส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
   2)  การเรียนรู้จากผู้อ่ืน  การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืน  เช่น  
เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา  เป็นต้น  ในองค์การที่มีหลายระดับนั้น  
ผู้บังคับบัญชาจะเป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้เพราะจะเป็นตัวแบบของบทบาท  
(Role  Model) ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี  และเป็นแหล่งที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ  ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบหมายงานที่ท้าทายให้ท า  เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นแหล่ง 
ของข้อมูล  เป็นทรัพยากร  และให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน  ดังนั้นภาวะผู้น าจึงสามารถ
พัฒนาได้โดยอาศัยการเรียนรู้จากผู้อื่น 
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   3) การเรียนรู้จากความผิดพลาด  การเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือผิดเป็นครู
เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น า  มีงานวิจัยที่แสดงว่าความผิดพลาดท าให้บุคคล
ตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง  รู้จุดอ่อนของตนเอง  สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง
หาทางปรับปรุงและพัฒนาขึ้น 
   4) การเรียนรู้จากการฝึกอบรม  การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ส าคัญอีกวิธีหนึ่ง 
ในการพัฒนาภาวะผู้น า  มีงานวิจัยต่างๆ  ยืนยันว่าภาวะผู้น าสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมภาวะผู้น านั้นจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจวิธีการที่จะควบคุม
กิจกรรมของกลุ่ม  การฝึกอบรมจะช่วยให้มีความรู้  รู้กระบวนการในการน า  และรู้จักเทคนิค 
ที่จะปรับพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  โปรแกรมการฝึกอบรมภาวะผู้น าอาจ
เป็นโปรแกรมท่ัวๆ ไปหรือโปรแกรมท่ีเฉพาะเจาะจงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งก็ได้ 
  Wentling (1992 : 78-79, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 71)  
ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าว่า  เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  วิธีการพัฒนามีหลายวิธี  แต่วิธีที่ใช้มากที่สุดมี  8  วิธี  ได้แก่ 
   1) การน าเสนอโดยวิทยากร 
   2) การอภิปรายภายในกลุ่ม 
   3) การสาธิต 
   4) การอ่าน 
   5) การฝึกหัด 
   6) การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
   7) การแสดงบทบาทสมมติ 
   8) การทัศนศึกษา 
  นอกจากนี้  Truelove ได้เสนอวิธีการพัฒนา  3  วิธี  คือ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ตัวต่อตัว  และการเรียนรู้แบบกลุ่ม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(Truelove.  1992 : 168-169, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 71-72) 
   1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Solo  Learning) ได้แก่ 
    1.1) การฝึกปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
    1.2) การใช้บทเรียนโปรแกรม 
    1.3) การท าโครงการเดี่ยว 
    1.4) การปฏิบัติซ้ า 
     1.4.1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการอบรม 
     1.4.2) การใช้วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
     1.4.3) สถานการณ์จ าลอง 
   2) การเรียนรู้ตัวต่อตัว (One-To-One  Learning) ได้แก่ 
    2.1) การฝึกหัดตามค าแนะน า 
    2.2) การสอนงาน 
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    2.3) การให้ค าปรึกษา 
    2.4) การฝึกงาน 
    2.5) การสาธิต 
    2.6) สถานการณ์จ าลอง 
    2.7) การอ่านตามค าแนะน า 
    2.8) การติวเข้ม 
   3) การเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Group  Iearning) ได้แก่ 
    3.1) การแสดงบทบาทสมมติ 
    3.2) การสอนกลุ่มย่อย 
    3.3) การบรรยาย 
    3.4) การเรียนจากบทเรียน 
    3.5) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    3.6) การท าโครงการรายกลุ่ม 
    3.7) การฝึกปฏิบัติ 
    3.8) การฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะด้าน 
    3.9) การฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 
    3.10) การศึกษากรณีตัวอย่างจากเอกสาร 
    3.11) การศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์ 
    3.12) สถานการณ์จ าลอง 
    3.13) เกมทางธุรกิจ 
    3.14) การเรียนรู้จากการค้นคว้า 
    3.15) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
    3.16) การระดมสมอง 
    3.17) การศึกษานอกสถานที่ 
    3.18) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ในส่วนของ  Wills (1993 : 9, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 72)  
ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา  มีดังนี้ 
   1) การฝึกอบรมในห้อง  โดยมีวิทยากรเป็นผู้น า 
   2) การเรียนรู้ทางไกล 
   3) การฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
   4) การฝึกอบรมในระหว่างประจ าการ 
   5) การฝึกอบรมหลักสูตรจากภายนอก 
   6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   7) การสัมมนา 
   8) การประชุมทางวิชาการ 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



39 
 

   9) การประชุม 
   10) การศึกษาภาคค่ า 
   11) การศึกษาต่อ 
   12) การฝึกปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
   13) การร่วมวงจรคุณภาพ 
   14) การอ่านหนังสือหรือบทความ 
  สมชาติ  กิจยรรยง (2546 : 77) ได้เสนอกิจกรรม Walk  Rally ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าว่า  เป็นวิธีพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ที่ผสมผสานหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน  ทั้งกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งการคิด  การพูด 
การกระท าและการแสดงออก  สมาชิกของกลุ่มได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ผู้ชี้แนะ  
และผู้ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์โดยการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  สิ่งส าคัญที่จะท าให้กิจกรรม  
Walk  Rally สามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้คือ 
   1) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมสมัยใหม่ที่สอนให้คนรู้จักคิด  รู้จัก
มองปัญหาในมุมกว้างและลึก  มีสาระประเด็นที่มีแนวคิดรวบยอด 
   2) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยยึดเอาตัวผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นศูนย์กลางให้ได้มีโอกาสแสดงออกทางร่างกาย  สมอง  จิตใจ ฯลฯ 
   3) เป็นกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้เรียนรู้หลักและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันและท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคสนาม  ที่ให้ความสนุกตื่นเต้น   
การผจญภัย  การเคลื่อนไหว  การแข่งขัน  การท้าทาย  และเป็นการเรียนรู้ที่ต้องค้นหาค าตอบ
ด้วยการลงมือกระท า (Learning by Doing) 
   5) เป็นการลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรที่คุ้มค่า  เพราะจากการส ารวจ
แล้วเห็นว่ากิจกรรมนี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรได้มากกว่าวิธีอ่ืนๆ 
  สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547 : 136-140) ได้ท าการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดีและได้สรุปวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าจากหลักการทฤษฎี 
ของนักวิชาการนักการศึกษา ได้  33  วิธี  ซึ่งในแต่ละวิธีอาจด าเนินการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
รายกลุ่ม  รายหน่วยงาน  หรือวิธีการพัฒนาภาวะผู้น านอกเหนือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่ด าเนินการนอกสถานการณ์จริง  เช่น  ในห้องฝึกอบรมคล้ายการเรียนในชั้นเรียน  หรือบางวิธี
สามารถพัฒนาในขณะปฏิบัติงานได้ด้วย  สามารถน ามาปรับใช้ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งทั้ง  33  วิธี  ผูว้ิจัยสรุปได้ดังนี้ 
   1) กรณีศึกษา (Case Study) คือ  การใช้กรณีศึกษาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และเสนอแนะอาจเป็นกรณีขององค์การตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือช่วยให้เข้าใจในภูมิหลัง 
ขององค์การมากข้ึนอาจใช้ร่วมกันรูปแบบอ่ืนๆ ได้มากมาย 
   2) การฝึกประสาทสัมผัส (Sensitivity  Training/Laboratory  Training)
เป็นการฝึกอบรมด้านการฝึกประสาทสัมผัสความรู้สึกของบุคคลจากการมีปฏิสัมพันธ์อันจะมี
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ผลกระทบต่อผู้อื่น  คือ  ฝึกหัดคนให้รู้ร้อนรู้เย็นต่อความรู้สึกหรือการแสดงออกของผู้อื่นเพ่ือให้
เข้าใจพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น 
   3) กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group  Process) เป็นเทคนิคการฝึกอบรม 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้พฤติกรรม  ทัศนคติ  การเข้าใจคน  วิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่ถูกต้องรวมถึงการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม 
   4.  กลุ่มซักถาม (Audience  Reaction  Group) การฝึกหัดหรือจัดกลุ่ม 
ผู้อบรมให้มีหน้าทีซ่ักถามประเด็นปัญหา  ท าให้ต้องตั้งใจฟัง  และฝึกหัดการจับประเด็น 
การซักถามให้เกิดความสุภาพ  กระจ่างชัด  จดบันทึกค าถามค าตอบและสรุประหว่างที่วิทยากร
บรรยายเพื่อรายงานต่อที่ประชุมท้ายรายการ  เป็นการฝึกหัดการตั้งใจฟัง  สมาธิในการฟัง   
การเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่มการกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   5) เกมการบริหาร (Management  Games) เป็นเทคนิคการพัฒนาฝ่าย
จัดการด้วยการแข่งขันกันศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์และตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือสร้างสถานการณ์จ าลองให้  เช่น  ด้านการตลาด  การผลิต 
   6) การจัดทีมผู้ฟัง (Listening  Team) การจัดกลุ่มให้เป็นผู้ฟังในการสอน 
การอบรมและให้ท าหน้าที่จดบันทึก  ฝึกหัดการจับประเด็น  บันทึก  เรียบเรียงให้ได้ประเด็น
เนื้อหาส าคัญของเรื่องและจัดท าบันทึกรายงาน (Report) สง่หรือรายงานที่ประชุม 
   7) การชี้แจงปัญหาข้องใจ (Forum) เป็นการให้นักศึกษาคนหนึ่งหรือสองคน
พูดหรือชี้แจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหา  จะใช้เมื่อเกิดการขัดแย้งสงสัยหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน
เป็นการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงาน 
   8) ซินดิเคต (Syndicate) เป็นการประชุมเพ่ือฝึกอบรมคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะขององค์การ  โดยมีการให้ความรู้โดยวิทยากร  
หรือมีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกัน  แล้วแบ่งกลุ่มซินดิเคตเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องตามความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่ม  ภายหลังจากประชุมกลุ่มเสร็จแล้วมีการประชุมรวมเพ่ือให้แต่ละกลุ่ม 
ได้รายงานผลการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนที่จะรวมผลของทุกกลุ่มและรับเป็นข้อเสนอ
ของที่ประชุมทั้งหมด 
   9) การบรรยายหมู่หรือชุมนุมปาฐกถา (Symposium) คล้ายกับการอภิปราย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนทุกคนพูดเรื่องเดียวกัน  แต่แบ่งกันพูดคนละตอน  ไม่มีการอภิปราย
หัวข้อของคนอ่ืนๆ เหมือนการอภิปรายเป็นคณะ 
   10) ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน (Field  Trip/Field  Study) เป็นการศึกษา 
ดูงาน  ณ  สถานทีอ่ื่นนอกเหนือการสอนปกติ  เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ของการปฏิบัติจริง   
แล้วกลับมาบอกข้อสังเกต  เขียนรายงานหรือจัดให้มีการอภิปรายสรุปผลเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
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   11) การท าโครงการจริง (Live  Project  Or  Group  Work) เป็นวิธี 
คล้ายกับการท าแบบฝึกหัด  โดยวิทยากรอาจก าหนดให้ไปท างานที่มีการก าหนดขอบเขตของเรื่อง
และรายละเอียดที่จะท าเรื่องแนวทางปฏิบัติโดยประยุกต์จากหลักวิชาการท่ีศึกษาอบรมสามารถ
ท าได้ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
   12) การท าแบบฝึกหัด (Exercise) เป็นการก าหนดให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการแก้ปัญหา  หลังการบรรยายอาจตั้งโจทย์ปัญหาให้ฝึกหัดแก้ปัญหา 
หรือท าการทดลองโดยการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
   13) การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการให้
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้ลงมือท างานในโครงการร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ได้ประสบการณ์จริง  ได้เพ่ิมทักษะการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาได้มีโอกาสท างาน
รว่มกับคนอ่ืน เพ่ือร่วมกันขบคิดท าความเข้าใจร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาจริงที่เก่ียวข้องกับงาน
และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งบุคคลทีมงานและองค์การ 
   14) การสอนงานหรือการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว (Coaching) ใช้ในกรณี 
ทีค่ณะกรรมการองค์การนักศึกษาชุดเดิมจะหมดวาระ  เพ่ือเป็นการตรียมคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ให้สามารถเรียนรู้จากผู้ท างานในปัจจุบันแบบประกบตัวต่อตัว 
หรอืการสอนงาน 
   15) การหมุนเวียนงาน (Job  Rotation) เป็นการจัดให้คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษามีประสบการณ์กว้างขวางขึ้น  ช่วยขจัดความเฉื่อยในการท างาน  เกิดการ
ปรับปรุงด้วยมุมมองใหม่ของผู้เข้ามารับหน้าที่เกิดความร่วมมือและเข้าใจปัญหาฝ่ายต่างๆ  
มากขึ้นรวมทั้งสร้างความคุ้นเคยและสร้างทีมงานที่ดีแต่ไม่เหมาะสมกับงานท่ีต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   16) กิจกรรม Walk Rally ซ่ึงดัดแปลงมาจากการแข่งขันรถแรลลี่  หรือการ
ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ร้องเพลงปรบมือ  แสดงท่าทาง   
เล่นเกม  อันเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการท างานร่วมกันใช้เวลาและทรัพยากร 
อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  ฝึกการสักเกต  จดจ า  คิดปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสื่อสาร  
การน า  การแบ่งงานกัน  และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   17) บทบาทสมมต ิ(Role  Playing) เป็นการพัฒนาคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาให้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้าน  ฝึกความเป็นผู้น า  การวางแผนงาน  การมอบหมาย
งาน  โดยแสดงบทบาทในสถานการณ์จริง  อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสวมบทบาทที่เป็นจริง 
   18) การบรรยาย (Lecture) เป็นลักษณะของการสอน  บอกเล่าทางวิชาการ
สื่อสารทางเดียวเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด  ความเชื่อ  เพื่อให้เกิดการยอมรับ
เรื่องราวหลักการทฤษฎี 
   19) การประชุม  แบ่งได้เป็น 
    19.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work  Shop) เน้นการร่างประสบการณ์
น าเอาไปปฏิบัติมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการบรรยาย 
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    19.2) ประชุมโต๊ะกลม (Panel  Or  Round  Table) เป็นการอภิปราย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ฟัง  ใช้ผู้อภิปราย  4-6  คน  อภิปรายในหัวข้อเรื่องที่ก าหนดบนโต๊ะรูป
กลมมีการแสดงทัศนะความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง  โดยการจัดที่ให้ผู้อภิปรายเห็นหน้ากัน 
มีผู้น าอภิปรายแนะน า  สอบถามปัญหา  ควบคุมการอภิปราย  และสรุปการอภิปราย 
    19.3) การประชุมระดับผู้บริหาร (Convention) เป็นการประชุมอบรม
เฉพาะระดับผู้น าหรือผู้บริหาร  เพ่ือปรึกษาหารือ  แก้ไขปัญหา  แลกเปลี่ยนวิธีการท างาน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม  รวมทั้งการรับทราบนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
    19.4) การประชุมเชิงวิชาการ (Conference) เป็นการประชุมที่ใช้ได้หลาย
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยเน้นบรรยากาศท่ีเป็น
กันเอง  สมาชิกควรมีความรู้  ความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะประชุมพอสมควร 
   20) การเผชิญเหตุการณ์ (Incident  Method) เป็นวิธีการน าเอาปัญหาที่เกิด
ข้อเท็จจริงจากบุคคล  สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  โดยมีวิทยากรช่วยแยกแยะ
รายละเอียดจากจุดของเหตุการณ์  รวบรวมค าถามและให้กลุ่มตัดสินใจ  รวมทั้งประเมินการ
กระท าพฤติกรรม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม 
   21) การฝึกสั่งการ (In  Basket  Training) เป็นการฝึกการบริหารโดยน าเรื่อง
จริงที่ผู้บริหารจะต้องสั่งการมาใส่ในแฟ้ม  แล้วให้ตัดสินใจเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆ ในเวลาจ ากัด
รวมทั้งการสั่งงาน  การอนุมัติ  การแบ่งงาน  และการมอบหมายงาน 
   22) ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Institute) ได้แก่  การส่งคนเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่จัด  ซึ่งมักเป็นการแนะน าความรู้  ทฤษฎี  เทคนิคผลงานวิจัย
ใหม่ๆ หรือการส่งเข้าร่วมศึกษาในโครงการที่จัดให้พิเศษเฉพาะตัวหรือทั้งองค์การ 
   23) การระดมความคิด (Brain  Storming) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  ทุกแง่ทุกมุมไม่ค านึงว่าจะผิดหรือถูก  เป็นความคิดค าแนะน า  
อาจใช้พูดหรือเขียนลงกระดาษ  ใช้เวลาตามความเหมาะสมแล้วน าไปสู่การประเมินของกลุ่มใหญ่  
เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
   24) E-Learning เป็นรูปแบบการศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
เป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเผยแพร่ความรู้  มีการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อินทราเน็ต
เอ๊กซทราเน็ต  หรือทางสัญญาณโทรทัศน์  หรือสัญญาณดาวเทียม  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ 
การเรียนรู้ที่คุ้นเคย  เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) การเรียนออนไลน์ 
(On-Line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  หรือการเรียนจากวีดีทัศน์ตามอัธยาศัย 
(Video On-Demand) 
   25) การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (Program  Instruction) เป็นการสอนโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการสอนของเครื่องมือหรือหนังสือ
(Programmed  Text  Books) ที่เตรียมบทเรียน  ค าถาม  ค าตอบ  อธิบาย  ใช้ทบทวนกลับไป
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กลับมาจนเกิดความเข้าใจ  การเรียนรู้มีความคงทนถาวร  เรียนได้ตามล าดับขั้นความสามารถ
ของตนเองและแก้ไขปฏิกิริยาตอบสนองด้วยตนเอง 
   26) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  Assisted  
Instruction : CAI) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยที่บทเรียน CAI ถูกออกแบบให้ผู้เรียน
คอมพิวเตอร์โดยมีเนื้อหาสาระตามที่ผู้ออกแบบก าหนด  ผู้เรียนสามารถท าการโต้ตอบกับเครื่อง  
ทราบผลการปฏิบัติได้รับการเสริมแรง  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนโดยไม่ต้อง
แข่งกับผู้อ่ืน 
   27) การสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นเทคนิคท่ีจะให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
เกิดการเรียนรู้  มีข้อคิดทางประสบการณ์กับวิชาที่เรียนในห้องอบรม  อาจมีการก าหนดให้ 
แต่ละคนไปสัมภาษณ์ในหัวข้อที่ก าหนดแล้วน ามาเสนอในชั้นสรุปรวบรวมเป็นเรื่องราวทั้งหมด 
   28) การสัมมนา (Seminar) เป็นการให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางในการด าเนินงานในขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ก าหนดเป็นวิธีการที่ลด
ความรู้สึกต่อด้านการเรียนรู้เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมและมีการสื่อสารสองทาง 
   29) การสาธิต (Demonstration) แบ่งได้เป็น 
    29.1) การสาธิตแบบแสดงผล (Result  Demonstration) เป็นการน าเอา
ของจริงมาแสดงวิธีท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นของจริง  กระบวนการต่างกับการสาธิตวิธีตรงที่ไม่ต้อง
แสดงวิธีขั้นตอนการปฏิบัติ  มีลักษณะการจูงใจให้ปฏิบัติงาน  เช่น  การอบรม  5  ส.  แล้วน าชม
องค์การที่ใช้  5  ส.  อย่างได้ผล  เป็นต้น 
    29.2) การสาธิตวิธี (Method  Demonstration) เป็นการน าเอาของจริง
มาแสดงวิธีเพ่ือท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นของจริง  กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วิธีการใช้
เครื่องมือ  ต้องจัดให้ผู้อบรมเห็นการท าอย่างชัดเจน  อาจให้มีการฝึกปฏิบัติจริงหรือใช้บทบาท
สมมติด้วยก็ได้ 
   30) การเรียนรู้ทางไกล (Distance  Learning) เป็นการเรียนการสอน 
ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน  ใช้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์โดยอาศัย 
สื่อประสมหลายรูปแบบได้แก่  สื่อที่เป็นหนังสือ  สื่อที่เป็นไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video  Conference)
อินเตอร์เน็ต  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ต่างสถานที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ 
   31) การอภิปราย (Discussion) เป็นการจัดให้บุคคลตั้งแต่  2  คน  ขึ้นไปพูด
แสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนต่อประเด็นที่เป็นปัญหาที่สนใจร่วมกันมีหลายรูปแบบคือ  
การน าอภิปราย (Leading  Discussion) การอภิปรายกลุ่ม (Group  Discussion) การอภิปราย
กลุ่มย่อย (Buzz  Group) การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน (Panel  Discussion)  
การอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา (Colloquy) 
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   32) กิจกรรมพัฒนาจิต (Mind  Development  Activity) เป็นการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความมีพลังของจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น
เช่น  การฝึกสมาธิ (Meditation) เพ่ือให้จิตใจเหมาะแก่การใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์
สภาพการณ์  ปัญหาการท างานและการด าเนินชีวิต 
   33) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual  Development  Plan : IDP)
เป็นการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของผู้บริหารเพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ช่วยจัดล าดับความส าคัญ  เน้นประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนาและเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
  นอกจากนี้ไพศาล  จันทรภักดี (2547 : 350) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบวิธีพัฒนาภาวะผู้น า  3  วิธี  คือ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือตนเอง  วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือคนอ่ืน  และวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น าตนเองเพ่ือการท างาน  ทั้ง  3  วิธี จะเป็นตัวส่งผลดีให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีภาวะผู้น าสูงขึ้น 
  จะเห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าระดับใด 
หรือผู้ตามต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีอยู่เสมอ  ส่วนที่ดีอยู่แล้วต้องรักษาความดี
นั้นเอาไว้หรือท าให้ดีมากขึ้น  ส าหรับส่วนที่ไม่ดีก็ต้องรีบแก้ไข  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
อย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน  ทั้งด้านบุคลิกภาพ  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ตลอดจนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ตลอดเวลา  การพัฒนาภาวะผู้น า  มีวิธีการ 
และรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งผู้วิจัยสรุปวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าได้  3  วิธี  ดังนี้   
   1) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยตนเอง   
   2) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของคนอ่ืน   
   3) ภาวะผู้น าจะพัฒนาได้ต้องได้รับการฝึกอบรม   
  จากการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าจากนักวิชาการและนักการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น  ผู้วิจัยจะน าไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
 
การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
 
 1. ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  มีนักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาดังเช่น  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 3) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาว่าเป็นกิจกรรมต่างๆ  ที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนนักศึกษา  ได้แก่  
กิจกรรมด้านกีฬา  วิชาการ  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  การบ าเพ็ญประโยชน์  นันทนาการ  
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การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-26) 
ที่น าเสนอว่า  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นในสถานศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง  เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตามท่ีสังคมคาดหวัง   
  ในส่วนของผู้วิจัยเองสรุปได้ว่า กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  หมายถึง  บรรดา
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในหรือภายนอกสถานศึกษา  ที่สถานศึกษา 
จัดขึน้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ  
อารมณ์  สังคม  และเจตคติท่ีดี  อันจะส่งผลต่อความเป็นนักเรียนนักศึกษาทีส่มบูรณ์ 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
 
 2. ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา  
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักเรียนนักศึกษา  การที่นักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ 
ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา  ความคิด  ทัศนคติ  
ค่านิยม  การตัดสินใจ  การควบคุมอารมณ์  การรับผิดชอบต่อการพูด  และการกระท าต่อตนเอง  
สามารถด ารงตนเป็นที่ยอมรับ นับถือ  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ผลเป็นผลส าเร็จอีกด้วย  
(ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 93-94) และยังสอดคล้องกับ  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 3-4) 
ที่กล่าวว่า  กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมขึ้น 
เพ่ือตอบสนองให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสนใจ  ความถนัดตามธรรมชาติอันแท้จริง  
กิจกรรมจะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปรับตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
รู้จักหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ฝึกการเป็นผู้น า  และผู้ตามท่ีดี
ตามระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรมเป็นการสร้างประสบการการณ์ตามความแตกต่าง 
ของนักเรียนนักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนนักศึกษารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งมีประโยชน์และความส าคัญ ดังนี้ 
   1) มีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมวิชาการ 
   2) ช่วยแก้ปัญหาในการปกครองนักเรียนนักศึกษา 
   3) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   4) ได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตน 
   5) สามารถแก้ปัญหาของตนเองและช่วยสังคมได้ 
   6) สร้างความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   7) สร้างความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   8) เป็นการเตรียมนักเรียนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   9) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษา 
   10) ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย 
   11) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษารักและผูกพันกับสถานศึกษา 
   12) ท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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   13) ท าให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
   14) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการด าเนินชีวิต 
   15) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิต 
  การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความสนใจหรือการมีอารมณ์ของนักเรียนนักศึกษา
วัยรุ่นที่อยากร่วมในกิจกรรมนั้นจะส่งผลต่อสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นด าเนินการอยู่ได้เป็น 
อย่างดี  ซึ่งมุกข์ดา  ผดุงยาม  (2547 : 163)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่น  พบว่า  นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นที่มีความ
มั่นคงทางอารมณ์สูง  จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาทางการเรียนได้ดี  ดังนั้นกิจกรรม 
ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นจะเป็นตัวที่ส่งผลถึงการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
โดยตรง 
  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-27) ยังให้ความส าคัญ
ของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  อันเป็นการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดสิ่งที่ดีงามดังนี้ 
   1) เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   2) มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   3) มีความรู้เป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า 
ทางวิทยาการ  มีทักษะ  และศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีปรับ
วิธีการคิด  วิธีการท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   4) มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทักษะ
การคิด  การสร้างปัญญา  และทักษะในการด าเนินชีวิต 
   5) รักการออกก าลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
   6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่า
เป็นผู้บริโภค 
   7) เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี
ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   8) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬา 
ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   9) รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 
  จากนักวิชาการ  นักการศึกษาได้ให้หลักการและทฤษฏีที่น าเสนอข้างต้นผู้วิจัย
กล่าวโดยสรุปความส าคัญของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นดังนี้ 
   1) นักเรียนนักศึกษาได้เตรียมตัวในการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
ก่อนที่จะจบออกไปจากสถานศึกษา 
   2) นักเรียนนักศึกษาเกิดความเจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ   
ให้มีลักษณะนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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   3) ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   4) เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
จากการเรียนวิชาต่างๆ 
   5) เกิดความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 
 3. ประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  ส าหรับการจ าแนกประเภทของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานั้นผู้วิจัยได้ศึกษา 
ในหลายส่วนดังเช่น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 6-26) ได้จ าแนกประเภท 
ของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็น  10  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้น าและการปกครองตนเอง  
   2) กิจกรรมที่เก่ียวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3) กิจกรรมที่เก่ียวกับศาสนาและประเพณี 
   4) กิจกรรมที่เก่ียวกับสังคมและการเข้าสังคม 
   5) กิจกรรมที่เก่ียวกับกีฬา 
   6) กิจกรรมที่เก่ียวกับการรื่นเริงหรือนันทนาการ 
   7) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือการท างานอดิเรก 
   8) กิจกรรมที่เก่ียวกับงานทางด้านวิชาการ 
   9) กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานชุมชน 
   10) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
  ส่วนปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 4-13) ได้จ าแนกประเภทของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาท่ีสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ซ่ึงบุคลิกภาพเป็น
ภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา  ที่ท าให้ผู้พบเห็นและเกี่ยวข้องมีความเชื่อถือเลื่อมใส 
และศรัทธา  โดยแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น  6  ประการ  ดังนี้ 
    1.1) การแตง่กาย 
    1.2) การแสดงออก   
    1.3) การพูด  
    1.4) การแสดงความคิดเห็น 
    1.5) การแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1.6) การรักษาระเบียบวินัยขององค์การนักศึกษา 
     และกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท าให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพได้จาก
การท างานร่วมกันของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ  จากการอบรม  จากการแนะน า 
ของครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา  และจากการเข้าร่วมประชุมองค์การนักศึกษา 
   2) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการ  ปัจจุบันการเรียนรู้
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ของนักเรียนนักศึกษาจะจ ากัดอยู่เพียงต าราเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง  ไม่เป็นการเพียงพอนักเรียน
นักศึกษาต้องใฝ่หาความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น  5  ลักษณะ ดังนี้ 
    2.1) การเรียนรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 
    2.2) การเรียนรู้เพ่ือการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.3) การเรียนรู้เพ่ือเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงต่อไป 
    2.4) การเรียนรู้ในวิชาการท่ีเราสนใจนอกเหนือจากการเรียนปกติ 
    2.5) การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถทางปัญญา 
     และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการท าได้หลายแนวทาง  ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร  จากห้องสมุด  หรือระบบอินเตอร์เน็ต  การเข้าร่วมอบรม
ประชุม การสัมมนาในโอกาสที่เหมาะสม  การจัดกลุ่มเรียนรู้และเชิญวิทยากรมาสอนพิเศษ   
การจัดกลุ่มอภิปรายตามหัวข้อที่สนใจ   
   3) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษามีส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะวิชาชีพลักษณะการประกอบอาชีพ 
มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
    3.1) อาชีพการให้บริการ  เช่น  บริการซ่อมรถยนต์  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
เป็นต้น  
    3.2) อาชีพการผลิต  เช่น  การผลิตชิ้นงาน  ชิ้นสว่นรถยนต์  รับจ้าง 
กลึงโลหะ  เป็นต้น 
    3.3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  เช่น  พนักงานซ่อมบ ารุง  พนักงาน
ตรวจสอบระบบการผลิต  พนักงานในสายการผลิต  เป็นต้น 
     ดังนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพลักษณะใดก็ตาม  นักเรียนนักศึกษาต้องมี 
ความพร้อมในวิชาชีพที่ตนเองศึกษา  ความพร้อมเกิดจากมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและมากพอ   
มีความสามารถท าได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด  คือ  ทักษะวิชาชีพ 
   4) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน  
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท าให้นักเรียนนักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาที่มี 
ความสนใจในกิจกรรมเดียวกันเป็นการท างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ  ความเสียสละ  
และความรับผิดชอบ  คือ  การท างานเป็นทีม (Team work)  ในการท างานร่วมกันเป็นทีม  
ที่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ต้องมีหลักการท างานร่วมกัน ดังนี้ 
    4.1) หลักการประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และยอมรับมติจากท่ีประชุมส่วนใหญ่  แม้ว่าทุกคนจะมีความเท่าเทียมกัน  มีความเป็นพ่ีน้องกัน  
แต่การท างานก็ต้องมีผู้น าและผู้ตาม 
    4.2) หลักการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม
ท างานตามที่ตนเองถนัด  และท าให้ดีที่สุดเพื่อผลงานของกลุ่ม 
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    4.3) หลักการประสานประโยชน์  การท างานย่อมเกิดผลงาน  แม้ว่า
ผลงานไม่อาจแบ่งปันให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงก็ควรค านึงถึงผลประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
    4.4) หลักการท างานด้วยมิตรภาพและน้ าใจไมตรีที่ทุกคนมีให้กับเพ่ือน 
ร่วมทีมงานไม่ว่าเพื่อนจะมาจากห้องใดเป็นชายหรือหญิง  นักเรียนนักศึกษาควรปฏิบัติต่อเพ่ือน
ด้วยการมีน้ าใจไมตรี  ด้วยมิตรภาพ  เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพอันดี  อันน าไปสู่การท างาน 
อย่างราบรื่น  และมีความสุขในการท ากิจกรรมตามความมุ่งหวังขององค์การนักศึกษา 
     เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้ท างานร่วมกับเพื่อนๆ  นักเรียนนักศึกษา 
จะเกิดการเรียนรู้เพ่ือนร่วมงานท าให้เกิดความเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน  ทั้งด้านลักษณะนิสัย  ความรู้
และความสามารถ  นักเรียนนักศึกษาจะต้องค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และยอมรับใน
ความแตกต่าง  ใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรม  ไม่ควรเปลี่ยนความแตกต่าง 
ให้เป็นความเหมือน  แต่ควรสร้างความแตกต่างให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  คือ  สัมพันธภาพ 
ที่ดีเยี่ยม 
   5) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
นักศึกษากับครู  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวมีความส าคัญดังนี้ 
    5.1) ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการการศึกษา และจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
    5.2) การจัดกิจกรรมโครงการ  คนดีและมีความสุข  คนเก่งและมีความสุข  
ครูที่ปรึกษาองค์การ  จะมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งจะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการปรึกษาหารือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี  ส่วนฝ่ายวิชาการจะส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่ง   ซึ่งทั้ง  2  ฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนนักศึกษา 
    5.3) บทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  ซ่ึงครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีส่วน
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการช่วยวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมขององค์การนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   6) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  กิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  มีส่วนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมชุมชนท้องถิ่น 
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบล  วดั  โรงเรียนใกล้เคียง  เป็นต้น 
นักเรียนนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
การจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจัดท าได้  3  ลักษณะ ดังนี้ 
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    6.1) กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
    6.2) กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถให้ชุมชนยอมรับ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนา 
    6.3) กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  เช่น  โครงการ
ต่อต้านสารเสพติด  โครงการขับข่ีปลอดภัย เป็นต้น 
     ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ท าให้ได้รับ 
การยอมรับความช่วยเหลือ  และความร่วมมือจากชุมชน  สร้างทัศนคติที่ดี  และสร้างค่านิยม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ  ความรู้ความสามารถ  
และทักษะด้านอาชีพ 
  จากประเภทของการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  
มีมากมายหลากหลายกิจกรรม  หลากหลายโครงการ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  ประเภทของการจัด
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสามารถจ าแนกได้เป็น  3  ประเภท ดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่ท าให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี 
   2) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่ท าให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่ง 
   3) กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 องค์การนักศึกษา  มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  บางแห่งเรียกสโมสรนักศึกษา   
บางแห่งเรียกสภานักศึกษา  ซ่ึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  องค์การนักศึกษามีลักษณะดังนี้ (Irwin.  2004, 
อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 91)  
   1) เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งมวลที่จัดขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
   2) องค์การนักศึกษาต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้า
สถานศึกษาและหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทขององค์การ
นักศึกษาด้วย 
   3) องค์การนักศึกษาเป็นพลังแห่งอ านาจดังนั้นควรรับฟังความคิดเห็น 
ของนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนรวม  อาศัยหลักการของประชาธิปไตยในการวางหลักปฏิบัติหรือ
ธรรมนูญขององค์การนักศึกษา 
   4) องค์การนักศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
จากนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนรวม  อีกทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
ในการที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท  และหน้าที่ขององค์การนักศึกษา 
   5) สมาชิกขององค์การนักศึกษาประกอบด้วยตัวแทนจากชั้นปีต่างๆ ที่อาสา
มาท างานเพ่ือส่วนรวม 
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  Smith (2003, อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 92) ได้กล่าวถึงองค์การ
นักศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) องค์การนักศึกษา ถือว่าเป็นการฝึกความเป็นพลเมืองของสังคม  มีการฝึก
ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   2) องค์การนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  ตลอดจนให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการแสดงออก 
   3) องค์การนักศึกษาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะของนักเรียน
นักศึกษา 
   4) องค์การนักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการโดยทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา 
   5) องค์การนักศึกษาเป็นการฝึกรูปแบบของการบริหารงานให้แก่นักเรียน
นักศึกษา 
  และ Jamias (2000, อ้างถึงใน ชูชีพ  ประทุมเวียง.  2550 : 97-98) ได้กล่าวถึง
การจัดองค์การนักศึกษาไว้ว่า  เป็นการจัดองค์การเพ่ือเตรียมโอกาส  ในการเสริมประสบการณ์
พิเศษ  สร้างความสัมพันธ์มูลฐาน  และเป็นที่ฝึกฝนประชาธิปไตย  ซ่ึงนักเรียนนักศึกษาจะได้ 
มีโอกาสเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต  การสร้างนิสัยที่มีคุณค่า ทัศนคติที่น่าสรรเสริญ  
อุดมคติที่ถูกต้อง  อันเป็นการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป 
  นอกจากนี้  Jamias  ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) เพ่ือฝึกฝนการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย 
   2) เพ่ือพัฒนาสติปัญญาและสร้างความกระตือรือร้นในตัวนักเรียนนักศึกษา 
   3) เพ่ือฝึกนักเรียนนักศึกษาในด้านศิลปะและความงามของสังคม 
   4)ให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นพบและพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง 
   5) เพ่ือสร้างเสริมความร่วมมือทางสังคม 
   6) เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษารู้ส านึกถึงกฎเกณฑ์และระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ 
   7) เพ่ือพัฒนาและเร้าความสนใจของนักเรียนนักศึกษา ในสถาบันการศึกษา
นั้นๆ 
   8) เพ่ือสร้างเสริมขวัญของสถาบันการศึกษา 
  นอกจากนี้ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2552  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้ 
(ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2552.  2552 : 22) 
   1) เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักศึกษาที่บริหารจัดการ  ภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้อย่างเหมาะสม  และสมศักดิ์ศรีของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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   2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพอาชีวศึกษา 
ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
   3) เพ่ือจัดการประชาสัมพันธ์  แนะแนว  เผยแพร่  วิชาชีพอาชีวศึกษา             
ให้แพร่หลายและเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา 
   4) เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาที่เรียน
วิชาชีพอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษาด้วย 
   5) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของนักศึกษา 
   6) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   7) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักศึกษา
รวมทั้งความสัมพันธ์กับองค์การและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ กับวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่น  
และระดับชาติทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย 
   8) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมีความ
รับผิดชอบและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความสามารถเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตน
ได้เรียนอย่างสม่ าเสมอและสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในองค์การวิชาชีพของตนได้ 
  ในส่วนปิยดา  ดิลกปรีชากุล (2547 : 19) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการ 
จัดองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิก   
โดยการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพของตน  และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  จนมีความมั่นใจและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพตลอดจนสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้ 
   2) เพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน  
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง 
   3) เพ่ือฝึกหัดและส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติงานเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคม 
  นอกจากนี้  ปิยดา  ดิลกปรีชากุล  ยังกล่าวถึงหลักการด าเนินการขององค์การ
นักศึกษา  2  ประการ ดังนี้ 
   1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นองค์การของนักศึกษา  ด าเนินการโดย
นักศึกษา  เพื่อนักศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 
   2) การจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ   
ระดับหน่วย  ระดับภาค  และระดับชาติ 
  ในการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2552  หมาด  2  
ข้อที่  6  ได้กล่าวถึงการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้   
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   1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มนีักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
เป็นสมาชิก  ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจัดด าเนินการตามโครงการ 
ที่ก าหนดและมีความเป็นกลางทางการเมือง 
   2) ทุกสถานศึกษาต้องมีองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษาประกาศ
จัดตั้งองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น 
   3) องค์การนักศึกษามีหลายระดับดังนี้ 
    3.1) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
    3.2) องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสูงกว่าระดับสถานศึกษา  คือ   
ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา  และระดับชาติ 
   4) คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มี  2  ประเภท 
    4.1) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    4.2) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งทั้งคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 
   5) ให้มีองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับสูงกว่าระดับสถานศึกษาคือ  
ระดับสถาบันอาชีวศึกษา  และระดับชาติ  การด าเนินการจัดตั้งองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
(พส.อน.อศ.)  ก าหนด 
   6) คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา
ประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ  ดังนี้  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และต าแหน่งอ่ืนๆ  มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 1 ปี  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
สนับสนุน  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  การจัดกิจกรรม  และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษานั้น และในระดับ 
ที่สูงกว่าสถานศึกษา   
   7) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย
ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้   นายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  รองนายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  นายทะเบียน  เลขานุการ  และกรรมการอื่นๆ  โดยมีครูที่
ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม 
   8) นายกและรองนายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ได้มาจากการเลือกตั้ง   
ของสมาชิกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด  นายกองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆ โดยให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
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อาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น  เป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  1  ปี 
   9) คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีอ านาจหน้าที่
บริหารงานจัดการวางแผนงานด าเนินงานติดตามผล  จัดท ารายงานให้ค าแนะน าควบคุมดูแล  
การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งการพิจารณาเสนอเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาด าเนินการทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงาน   
ขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสมาชิกองค์การ
และต่อสถานศึกษา 
  ในส่วนกิจกรรมหลักขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่ก าหนดไว้เพื่อให้สมาชิก
ได้ปฏิบัติดังนี้ (ปิยดา  ดิลกปรีชากุล.  2547 : 20) 
   1) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
   2) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น า 
   3) กิจกรรมเพ่ือการแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ 
   4) กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการหารายได้ การท างานอาชีพและการออมทรัพย์ 
   5) กิจกรรมนันทนาการ 
   6) กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   7) กิจกรรมให้บริการแก่สังคมและพัฒนาชุมชน 
   8) กิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนทางวิชาชีพ 
   9) กิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงรักษาและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
   10) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและองค์การ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  และโครงการหลักขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย  โครงการ 11  
ดี และ  โครงการ  11  เก่ง  หมายถึงโครงการ  คนดีและมีความสุข  และโครงการคนเก่งและมี
ความสุข  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้  (ปิยดา  ดิลกปรีชากุล.  
2547 : 20-21) 
   1) เป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย 
แผนพัฒนา  3  แผน  ได้แก่ 
    1.1) แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ จ านวน  6  โครงการ  คือ 
     1.1.1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
     1.1.2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
     1.1.3) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  สื่อลามกอนาจาร 
การพนัน  และการทะเลาะวิวาท 
     1.1.4) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
     1.1.5) โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 
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     1.1.6) โครงการแข่งขันกีฬา 
    1.2) แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบด้วยโครงการจ านวน  4  
โครงการ 
     1.2.1) โครงการพัฒนาจิต 
     1.2.2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น  
และมารยาทไทย 
     1.2.3) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     1.2.4) โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.3) แผนส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มี  1  โครงการ คือ โครงการ
นักศึกษาวิชาชีพภายใต้การนิเทศ 
   2) เป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพฒันา  4  แผน  ได้แก่ 
    2.1) แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย  3  โครงการ ได้แก่ 
     2.1.1) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
     2.1.2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 
     2.1.3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
    2.2) แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วย  3  
โครงการ ได้แก่ 
     2.2.1) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และสิ่งประดิษฐ์ 
จากของเหลือใช้ 
     2.2.2) โครงการประกวดโครงงานอาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
     2.2.3) โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
    2.3) แผนพฒันาความรู้และความสามารถทางวิชาการ  ประกอบด้วย               
2  โครงการ ได้แก่ 
     2.3.1) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
     2.3.2) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
    2.4) แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  3  โครงการ  
ได้แก่ 
     2.4.1) โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
     2.4.2) โครงการส่งเสริมเทคนิคการท างานเป็นทีม 
     2.4.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจ านวน 27 แห่ง   
ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  2552 : 41)  
การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ จึงอาศัยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นก าลัง
หลักส าคัญท างานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือวางแผน  ด าเนินงาน  ติดตามผล  จัดท า
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รายงานผล  รวมทั้งการพิจารณาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้ฝ่ายบริหารสถานศึกษาด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีบริบทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน  เช่น ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาเป็นผู้ที่จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องเสียง  การ
พูดเชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาร่วมเข้าแถวหน้าเสาธง  การน าสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา  
ตลอดจนการพูดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้กับเพ่ือนนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆ  
เช่น การจัดอบรมสัมมนาต่างๆ  การจัดปฐมนิเทศ  การจัดปัจฉิมนิเทศ  คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมงานร่วมกับครูตั้งแต่  การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การจัดที่นั่งของ
นักเรียนนักศึกษา  การพูดเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่จัดอยู่ในขณะนั้น   การนันทนาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  การเป็นพิธีกรท าหน้าที่เชิญประธาน  
เชิญวิทยากร  ตลอดจนการกล่าวขอบคุณวิทยากร  ในส่วนกิจกรรมที่จัดนอกสถานศึกษา  เช่น
การเดินรณรงค์เรื่องต่างๆ หรือจัดริ้วขบวนเดินในวันส าคัญต่างๆ  การน านักเรียนนักศึกษาออกไป
พัฒนาวัด  หรือกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ าฝนซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นผู้น าและด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกับครู  ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การตั้งขบวน  
การตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษาขณะเคลื่อนขบวน  การแนะน าสั่งการ 
ในเบื้องต้นเพ่ือให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปด้วยดี  จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งใน
และนอกสถานศึกษานั้น  คณะกรรมการองค์การนักศึกษามีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของกิจกรรมนั้นๆ เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องเสียสละอดทนมีความรับผิดชอบและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียนนักศึกษา  เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อเพ่ือนนักเรียนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ  ซึ่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาต้องมีภาวะผู้น าอันเป็น
ศิลปะหรือความสามารถในการชักน า  จูงใจ และมีอิทธิพลโน้มน้าวให้เพ่ือนนักเรียนนักศึกษา 
คนอ่ืน  หรือผู้ตาม ยอมรับความคิด  หรือยอมด าเนินการ  ยอมปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
  
การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 
 1. ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
  ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาให้ได้ผลผลิต 
(Product) หรือนวัตกรรม  มีนักวิชาการและนักการศึกษาให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัย
และพัฒนาไว้น่าสนใจหลายท่านเช่น  บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2555 : 71) ได้ให้ทัศนะว่า  การวิจัย
และพัฒนา (Research  and  Development) เป็นการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่จ าแนกตามการ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Practical  Utility)  เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่  
หรือการน าความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ผลการวิจัยและพัฒนานิยมน ามาใช้ในการ
คิดค้นและผลิตสิ่งประดิษฐ์  พัฒนาหลักสูตร  โปรแกรม  กระบวนการ  รูปแบบ  ระบบบริการ  
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และระบบบริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรม  ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ  องอาจ  นัยพัฒน์ (2554 
: 234-235) กล่าวว่า  การวิจัยและพัฒนา  เป็นการวิจัยที่มุ่งหวังประโยชน์ในการน าไปใช้   
เพ่ือต่อยอดเพ่ิมพูนองค์ความรู้หรือขยายพรมแดนแห่งความเข้าใจใหม่ๆ ตลอดจนแปรเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เคยมีมาก่อน  เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตในรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ใหม่ๆ พัฒนากระบวนการด าเนินงานใหม่  ตลอดจนแสวงหาระบบและวิธีการบริการแบบใหม่  
โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research  Based  Development) ส่วนความคิดเห็น
ของวิโรจน์  สารรัตนะ (2554 : 123) เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาให้ทัศนะว่า  การวิจัยและ
พัฒนา (Research  and Development : R&D) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิต 
(Product) ซึ่งผลผลิตนี้ในทางธุรกิจอาจเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” ที่เป็นตัวสินค้า  ในทางการศึกษา
อาจเรียกว่า “นวัตกรรม” ที่อาจเป็นวัตถุ (Material) หรืออาจเป็นแนวคิด (Concept) ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงหลักการ  เทคนิค  กระบวนการ  หรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติ  ในกรณีที่เป็นวัตถุนั้น  
อาจมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่วนที่เป็นแนวคิดนั้น 
อาจมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมทั้ง
สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษาด้วย  เช่น  แนวคิดการจัดการความรู้  แนวคิดการบริหาร 
แบบยึดสถานศึกษาเป็นฐาน  แนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ  เป็นต้น  โดยมีเหตุผลในการพัฒนา
ผลผลิตหรือนวัตกรรมนั้นว่า  เป็นผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า 
ของนวัตกรรมทางการศึกษา  ทั้งท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในตัวของนวัตกรรมเอง  หรือการ
เกิดข้ึนใหม่ของนวัตกรรมจึงจ าเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพบุคลากรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
หรือความก้าวหน้านั้น   
  จากนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ทัศนะไว้ข้างต้น  สรุปได้ว่าลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) เป็นการวิจัยที่มุ่งการพัฒนาให้ได้ผลผลิต
หรือนวัตกรรม  ซึ่งผลผลิตหรือนวัตกรรมอาจเป็น  หลักสูตร  โปรแกรมฝึกอบรม  ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  โครงการพัฒนา  รูปแบบการบริหารงาน  สามารถน าผลผลิตหรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 
 
 2. ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
  ในส่วนของการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานวิจัย 
ของนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความ
น่าสนใจหลายท่านดังเช่น  วิโรจน์  สารรัตนะ (2554 : 140) ให้ทัศนะว่า  การวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนานั้นจะเริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในบทที่ 2  
โดยผู้วิจัยจะต้องเน้นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่จะศึกษาวิจัยหรือที่ต้องการ
พัฒนา เพ่ือการน าไปสู่การก าหนดเป็นโปรแกรมพัฒนา ส่วนองอาจ  นัยพัฒน์ (2554 : 265-274) 
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนาว่าประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก คือ  
1) ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  2) ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการจ าเป็น   
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3) ตั้งเป้าหมาย  วางแผนด าเนินการ  4) ออกแบบและสร้างต้นแบบการพัฒนา  5) ทดลองใช้
และประเมินต้นแบบการพัฒนา  6) ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง  7) ประเมิน
คุณภาพของการออกแบบการวิจัยและพัฒนา  ในส่วนของอนันต์  พันนึก (2554 : 107)   
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :  
R&D) ได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การตรวจสอบกรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎีของโปรแกรม  2) การสร้างรายละเอียดโปรแกรมพัฒนา  3) การตรวจสอบและ
ปรับปรุงโปรแกรมพัฒนา  4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม  5) การทดลอง
โปรแกรมพัฒนา  ส าหรับการศึกษาวิจัยของยอดอนงค์  จอมหงษพิ์พัฒน์ (2553 : 93)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาข้นพ้ืนฐาน  ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ  1) การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม   
3) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม  4) การทดลองใช้โปรแกรม   
ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์  แสงสุกวาว (2549 : 63) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับผู้ท างานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  ได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างหลักสูตร  3) การใช้หลักสูตรและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
และยังสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ  บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2555 : 7)  
ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน  คือ  1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
2) การร่างหลักสูตร  3) การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  4) การน าหลักสูตรไปใช้   
5) การประเมินผลหลักสูตร  ในส่วนสุเมธ  ปานะถึก (2551 : 82) ได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้   
แบ่งข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน  คือ  1) การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
แบบสื่อประสม  2) การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล  3) การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 
แบบสื่อประสมและศึกษาผลที่เกิดข้ึน  ส่วนแสงรุนีย์  มีพร (2552 : 110) ได้ท าการศึกษาวิจัย
และพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  แบ่งขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การร่างคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  2) การตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือ  3) การทดลองใช้คู่มือในภาคสนาม  
ส่วนแก้วเวียง  น านาผล (2551 : 101) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การพัฒนา
ตัวแบบ  2) การตรวจสอบและปรับปรุงตัวแบบ  3) การทดลองใช้ในภาคสนาม  ส่วนจินตนา   
ศรีสารคาม (2554 : 80)  ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  แบ่งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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จากข้ันตอนที่ 1 และจัดท าเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม  4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม   
5) การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง  ส่วนตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล (2555 : 175-189)   
ได้ท าการศึกษาวิจัยโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
แบ่งการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน  คือ  1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดทฤษฎี 
ของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายละเอียด
โปรแกรมและเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม   
4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม  5) การทดลองใช้
โปรแกรมในภาคสนามจริง   
 จะเห็นว่าขั้นตอนในการออกแบบการวิจัยและพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัย 
ของนักวิชาการ  นักการศึกษาข้างต้นล้วนเป็นการด าเนินการแบบครบวงจร  โดยเริ่มต้นจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาเป็นโปรแกรม  การตรวจสอบคุณภาพ 
ของโปรแกรม  การน าไปทดลองใช้ภาคสนาม  แล้วสิ้นสุดด้วยการประเมินผล  ขั้นตอนจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าว 
มาก าหนดขั้นตอนของการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
2) การพัฒนาโปรแกรม  3) การทดลองใช้โปรแกรม  4) การติดตามภายหลังการทดลองใช้ 
โปรแกรม 

 3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังเช่นแนวคิด 
ของ  Dubrin J. Andrew (1998 : 388) เป็นแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมี 2 ส่วน   
ส่วนแรกเป็นการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Leadership  Development Through  Self-
awareness) การรับรู้หรือการตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการหยั่งลึกหรือเข้าใจข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  การรับรู้หรือการรู้จักตนเอง (Self-
awareness) ถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะเน้นหรือจดจ าในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
ให้มีประสิทธิผล  ซึ่งจะต้องมีการป้อนกลับด้วยตนเอง  และส่วนที่สองเป็นการสร้างวินัยในตนเอง 
(Leadership  Development  Through  Self-discipline) การสร้างวินัยในตนเอง 
(Discipline) เป็นการปฏิบัติตนด้วยการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในส่วนการอบรมแบบมีส่วนร่วมซ่ึงผู้วิจัยได้น ามาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมโดยน าแนวคิดของจงกลนี  ชุติมาเทวินทร์ (2544 : 24) ซ่ึงให้
ทัศนะไว้ว่า  การอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Training) เป็นแนวคิดของการอบรม 
แนวใหม่ที่ใช้วิธีและข้อดีของการมีส่วนร่วมมาพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมโดยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการอบรมตามกรอบของการพัฒนาบนหลักการ 
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และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการมีส่วนร่วม  ซึ่งมีระดับของการมีส่วนร่วมหลายระดับ  มีขอบเขต
จ ากัดในตัวของมันเอง  และรูปแบบของการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ  จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธี
เฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  ซึ่งวิธีการศึกษา (Education  Approaches)  
จะเป็นเครื่องมือที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมนั้นๆ  แนวคิดการอบรม 
แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสรุปได้ดังนี้ 1) เป็นการเรียนรู้ 
ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  2) เป็นการเรียนรู้จากการกระท าจนท าให้เกิด
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 3) ปฏิสัมพันธ์ 
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่างกว้างขวาง  
4) มีการสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรู้  ซึ่งองค์ประกอบของการอบรมแบบมีส่วนร่วมมี 4 ประการ  ดังนี้ 1) ประสบการณ์ 
(Experience) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้   
2) การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection  and  discussion) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ได้มีโอกาสแสดงออก  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง  
3) ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding  and  Conceptualization) 
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด  4) การทดลองหรือ
ประยุกต์แนวคิด (Experiment  or  application) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมน าเอาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์อ่ืนๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตน  นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura (1997 : 64) มาเป็นทฤษฎีในการ
พัฒนาโปรแกรม  Bundura มองว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นพฤติกรรม 
ของบุคคลที่เกิดข้ึนโดยการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  ทั้งถูกผลักดันภายใน (Inner  Force) ถูกปรับแต่ง
อย่างอัตโนมัติ (Automatically  Shaped) ถูกควบคุมจากสิ่งเร้าภายนอก (External  Stimuli)  
ซึ่งแบ่งได้เป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งบุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง  และอีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
จากตัวแบบ (Observational  Learning  or  Modeling) Bandura (1997 : 68) ได้เน้นถึง
หลักการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) ว่าเกิดจากการที่บุคคลสังเกตการ
กระท าของผู้อ่ืนแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้นซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
ทางสังคม  โดยมีขั้นตอนของการเรียนรู้  ดังนี้  1) ขั้นให้ความสนใจ (Attention  Phase) ถ้าไม่มี
ขั้นตอนนี้การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดข้ึนเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) 
ความสามารถ  ความมีชื่อเสียง  และคุณลักษณะเด่นของตัวแบบจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ  
2) ขั้นจ า (Retention  Phase) เมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้
ในระบบความจ าของตนเองซึ่งมักจะจดจ าเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม  3) ขั้นปฏิบัติ 
(Reproduction  Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบซึ่งจะส่งผลให้มี
การตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจ าไว้  4) ขั้นจูงใจ (Motivation  Phase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้น
แสดงผลของการกระท า (Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตัวแบบ
เคยได้รับ (Vicarious Consequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement)  
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ก็จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) 
ผู้เรียนก็มักจะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น าทฤษฏีการเรียนรู้ 
ของผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรม  สรุปได้ดังนี้  1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Practice  Experience) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าท่ีง่ายไปหายากตามล าดับเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น  2) การเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual  
Knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสรุปความคิดรวบยอดเรื่องที่เป็นนามธรรมต่างๆ รวมถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการต่างๆ  3) การพัฒนาตนเอง (Self-development)  
เป็นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาความเข้าใจและความสามารถต่างๆ ด้วยตนเอง  4) การบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ (Integration) เป็นการประสานสัมพันธ์ประสบการณ์การสร้างความคิดรวบยอด 
และการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเองด้วยการวิเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้
ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เกิดขึ้นสูงสุด   ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของการเรียนรู้ 
แบบช่วยเสริมศักยภาพมาพัฒนาโปรแกรมซึ่งสรุปได้ดังนี้  1)  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้และการช่วยเหลือจะยุติ
ลงเมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  2)  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอื่น  3) งานที่มอบหมายให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  เป็นงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  4) มีการ
ประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ทฤษฎีการ 
ถ่ายโอนการเรียนรู้  (Transfer  of  Learning) ซ่ึงชูชีพ  อ่อนโคกสูง (2550 : 77) ได้ให้
ความหมายของการถ่ายโอนการเรียนรู้ว่า  เป็นการใช้การเรียนหรือประสบการณ์ครั้งก่อนทีม่ีผล
ต่อการเรียนรู้ครั้งหลัง  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การถ่ายโอนการเรียนรู้ทางบวก  คือ   
การเรียนหรือประสบการณ์ครั้งก่อนสนับสนุนการเรียนครั้งใหม่  ท าให้เรียนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น  
มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น เรียนการข่ีจักรยานจนขี่จักรยานเป็น เมื่อไปหัดขีจ่ักรยานยนต์ก็จะขี่เป็น
เร็วกว่าคนที่ไม่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ในการขี่จักรยานมาก่อน   2) การถ่ายโอนการเรียนรู้
ทางลบ  คือ  การเรียนหรือประสบการณ์เดิมขัดขวางการเรียนครั้งใหม่ไม่ให้ได้ผลเท่าท่ีควร เช่น 
คนที่ถนัดขวาเขียนหนังสือด้วยมือขวา หากฝึกให้เขียนหนังสือด้วยมือซ้าย กว่าจะเขียนได้ต้อง
อาศัยความมานะพยายามเป็นอย่างมาก จึงจะเขียนได้  ในการเรียนการสอนต้องการให้เกิดการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนบทเรียนใหม่เพ่ือช่วยให้การเรียนบทเรียน
ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ทางบวก) เช่นเรียนวิธีการแก้ปัญหา
จนแก้ปัญหาได้ แล้วน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้แก้ปัญหาทีป่ระสบใหม่ได้  ดังนั้นเพ่ือให้เกิด 
การถ่ายโอนการเรียนรู้ของผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าวิทยากรจึงควรท าดังนี้   
1) ชี้ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนในอดีต (ประสบการณ์เดิม) กับบทเรียน
ใหม่ที่ก าลังเรียน (ในแง่ของความคล้ายคลึงกัน) เพ่ือที่จะได้น าความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
มาใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่   2) ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจบทเรียนที่ก าลังเรียนอย่างลึกซึ้ง  
เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการเรียนบทเรียนต่อไป  3) ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนเกินคือเรียนจนรู้ 
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และเข้าใจบทเรียนแล้วก็ยังทบทวนซ้ าๆ หรือเรียนซ้ าอีก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แน่นอน 
ชัดเจนซึ่งสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ หรือในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ 

 4. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประกอบเป็นแนวทางใน
การสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาซ่ึงค าว่า 
“โปรแกรม”  Barr  and  Keating (1990 : 38)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  โปรแกรมเป็นหน่วย 
(Units) ที่จัดขึ้นเพ่ือท ากิจกรรมพิเศษหรือให้บริการตามความต้องการของสถาบันหรือบุคคล   
มีการจัดล าดับการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ (Series  of  Planned  Intervention)  เป็นแผน
กิจกรรม (Planned  Activity) ที่มีเป้าหมายโดยเฉพาะ  สอดคล้องกับ  Rothwell  and  
Cookson (1997, อ้างถึงใน วิลาพัณย์  อุรบุญนวลชาติ.  2549 : 67) ได้ให้ความหมายว่า  
โปรแกรมเป็นรายละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้รับการเสริมสร้างให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้มากท่ีสุด  โดยผู้ที่สร้างโปรแกรมจะเรียกชื่อแตกต่างกันไป  โปรแกรม
เป็นเสมือนสื่อน าที่ก่อให้เกิดล าดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นโดยการ
มีภาระที่ส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพให้กับผู้เสริมสร้าง
จากความสามารถหรือพฤติกรรมในระดับกว้างๆ ในตอนต้นไปสู่ความสามารถหรือพฤติกรรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจงในตอนท้าย  ส่วนความหมายของโปรแกรมในทัศนะของ  อุ่นตา  นพคุณ 
(2546 : 8) เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพ่ือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้  Barr  and  Keating (1990 : 67) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนา
โปรแกรม (Program  Development  Model) โดยเสนอรูปแบบ 5  ขั้น  เพ่ือการพัฒนา
โปรแกรม (Five-step  Model  for  Program  Development) ประกอบด้วย  ขั้นที่ 1  
การประเมิน (Assessment) เป็นการความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ประเมินสิ่งแวดล้อม  
ประเมินทรัพยากรทั้ง  บุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากรทางกายภาพ  ขั้นที่ 2 การวางแผน 
(Planning) ประกอบไปด้วย  การพัฒนาทีมวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 
และการประเมินผล  การเลือกวิธีปฏิบัติ  การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การจัดหา
งบประมาณท่ีจะต้องใช้  การก าหนดเวลาที่ใช้จนสิ้นสุดโปรแกรม  ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติ  
(Implementation) ประกอบด้วย  การก าหนดผู้ที่รับผิดชอบให้เหมาะกับทักษะความสามารถ
และงานที่ต้องท า  การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  การประเมินผลกระบวนการ (Process) และการ
ประเมินผลผลิต (Product) ขั้นที่ 4 ประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-assessment) ใช้ข้อมูล 
ที่ได้จากการประเมินกระบวนการและผลผลิตเพ่ือการตัดสินใจอนาคตของโปรแกรม  และขั้นที่ 5 
การตัดสินใจเชิงบริหาร (Administrative  Decision) เป็นการตัดสินใจว่าจะด าเนินโปรแกรม
ต่อไป  หรือยุติโปรแกรมหรือจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  สอดคล้องกับ  Styles (1990 : 52, 
อ้างถึงใน ยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์.  2553 : 81) ที่ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม 
(Program  Development  Model)  ประกอบด้วย  1) การประเมินความต้องการ (Needs  
Assessment)  2) การตั้งวัตถุประสงค์ (Goal  Setting) 3) การวางแผนจัดตั้งทีมงาน (Planning 
Team) 4) การพัฒนาบุคลากร (Staff  Development) 5) การประเมินผล (Evaluation)   
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6) วิธีลงมือปฏิบัติ (Modes of Implement) 7) การจัดการทรัพยากร (Resource 
Management) 8) การประเมินสิ่งแวดล้อม (Environment  Assessment) และยังสอดคล้อง
กับ 9 ขั้นตอนของ  Caffarella (2002 : 44) ในการวางแผนโปรแกรม คือ  1) การสร้างข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับกระบวนการวางแผน  2) การระบุแนวความคิดของโปรแกรม  3) การจัดล าดับ
แนวความคิดของโปรแกรม  4) การพัฒนาวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  5) การเตรียมการส าหรับ
ถ่ายโอนการเรียนรู้  6) การสร้างแผนการประเมิน  การก าหนดรูปแบบ  ตารางเวลาและความ
ต้องการทางด้านเจ้าหน้าที่  7) การออกแบบแผนการสอน  8) การประสานงานผู้สนับสนุน   
และ 9) การตัดสินคุณค่าของโปรแกรม  นอกจากนั้น Carrell, Kuzmits  and  Elbert (1992 : 
314, อ้างถึงใน เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 63-64) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
โปรแกรมว่า  ในการวางแผนการพัฒนาโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย  3  ขั้นตอนหลัก  คือ  
1) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need  Assessment) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นปัจจุบัน  ความต้องการระยะยาว  และความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล   
2)  การออกแบบโปรแกรม (Program  Design) ซึ่งประกอบด้วย  การพัฒนาขณะท างาน  เช่น  
การสอนงาน  การหมุนเวียนงาน  การมอบให้เป็นกรรมการ  เป็นต้น  การพัฒนานอกการท างาน
ได้แก่  การศึกษาเฉพาะกรณี  การแสดง  บทบาทสมมติ  เกมการบริหาร  เป็นต้น  และ  
3)  การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะประเมินใน  4  ระดับ  คือ  ปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมการ
พัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิผลขององค์การ 
  ในส่วนของการศึกษางานวิจัยมีผู้น าโปรแกรมไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  
มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตามความมุ่งหมายของการวิจัย  เช่น  โปรแกรมซ่อมเสริม  โปรแกรม
ฝึกอบรม  โปรแกรมส่งเสริม  ตัวแบบ  คู่มือ  โปรแกรมพัฒนา  โปรแกรมเสริมสร้าง  เป็นต้น  
ดังเช่นสิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรม 
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  คือ 
“โปรแกรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”  การสร้างโปรแกรม
แบ่งเป็น 3  ขั้นตอน  คือ 1) สร้างโปรแกรมซ่อมเสริม 2) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
ซ่อมเสริม  และ 3) ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมซ่อมเสริม  ส่วนแก้วเวียง  น านาผล 
(2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย คือ “ตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก”  การสร้าง
ตัวแบบแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ  1) การพัฒนาตัวแบบ  2) การตรวจสอบและปรับปรุงตัวแบบ   
3) การทดลองใช้ในภาคสนาม  ส่วนแสงรุนีย์  มีพร (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัย 
และพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  นวัตกรรมที่ได้ 
จากการวิจัย คือ “คู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา”  การสร้าง
คู่มือแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  1) การร่างคู่มือ 2) การตรวจสอบและปรับปรุงคู่มือ  3) การทดลองใช้
คู่มือในภาคสนาม  ส่วนยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
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โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้
จากการวิจัย  คือ “โปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน”  การสร้างโปรแกรมแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  2) การสร้างโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม  3) การพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม  และ 4) การทดลองใช้โปรแกรม  ในส่วน
อนันต์  พันนึก (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย  คือ “โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ซึ่งมีข้ันตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน  คือ 1) การตรวจสอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 2) การสร้างรายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบ  
3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม และ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  และในส่วนของตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล 
(2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย คือ “โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  การสร้างโปรแกรมมี 5 ขั้นตอน คือ  1) การตรวจสอบ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของโปรแกรม  2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 จัดท า
รายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบโครงการ  3) การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม  4) การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม   
5) การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง   
  จากนักวิชาการนักการศึกษาตลอดจนผู้ที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าโปรแกรมเป็นชุดของกิจกรรมที่แสดงรายละเอียด 
ของแนวทางการพัฒนาหรือการเสริมสร้างเพ่ือมุ่งพัฒนาหรือเสรมิสร้างกลุ่มเป้าหมาย  ให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  องค์ประกอบของโปรแกรมมีทั้งภาพรวม  และรายละเอียด  การแบ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการวิจัย  ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรม  ผู้วิจัยจะได้พัฒนามาเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ซ่ึงหมายถึง  ชุดกิจกรรมที่ใช้พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยแบ่งการพัฒนาโปรแกรมเป็น 4 ขั้นตอน  คือ  1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน  2) การพัฒนาโปรแกรม  3) การทดลองใช้โปรแกรม  4) การติดตามภายหลังการทดลอง
ใช้โปรแกรม  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์นักศึกษาอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย  ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม  ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม  แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานของโปรแกรม  หลักการของโปรแกรม  วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  เนื้อหา 
ของโปรแกรม  ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม  เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม  สื่อที่ใช้ในโปรแกรม  
การวัดและประเมินผล  ตลอดจนตารางโปรแกรม และรายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม 
 ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่  2  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  ศึกษาการจัดกิจกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา  ศึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  และศึกษาการออกแบบการวิจัย 
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และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
เบื้องต้นดังภาพประกอบ  4 
 

 
  
   

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาจากการสังเคราะห์เอกสาร 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหา 
4. มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 
5. มีความกระตือรือร้น 
6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 
8. รู้จักการท างานเป็นทีม 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ 
10. มีคุณธรรมจริยธรรม 
11. มีบุคลิกภาพดี 

 

ข้อมูลประกอบการสร้าง
โปรแกรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

 การจัดกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 

 องค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 

 การออกแบบการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า 

การทดลองใช้และ 
การประเมินผลหลังทดลองใช้ 

โปรแกรมท่ีมีคุณภาพสามารถ
พัฒนาภาวะผู้น าให้สูงขึ้นได้ 

 

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การ 

นักศึกษาอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบของโปรแกรม 

ค าชี้แจง  ความเป็นมา แนวคิด
ทฤษฎีพืน้ฐาน หลักการ 
วัตถุประสงค ์เนื้อหา ล าดบัขั้นใน
การด าเนินกิจกรรม  เทคนิคที่ใช้  สื่อ
ที่ใช้  การวัดและประเมนิผล  ตาราง
โปรแกรม  และรายละเอียดของ
กิจกรรม 

ความสอดคล้อง  ความ
เหมาะสม  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี  3  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research  and  Development)  (องอาจ  นัยพัฒน์. 2551 : 265–275)  ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัย  ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
จากเอกสารต ารา  หลักการ  ทฤษฎี  งานวิจัย  ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และศึกษาจาก
ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จากนั้น
ท าการศึกษาความคาดหวัง  สภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม  เป็นการสร้างและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า ซึ่งน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างเป็นโปรแกรม  และประเมินคุณภาพ 
ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม  เป็นการด าเนินการใช้โปรแกรม  ซึ่งมีการ
ประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมท้ังก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 4 การติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม  เป็นการประเมิน 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  และการ
ปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาให้สมบูรณ์
สามารถน าไปพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
ทั้ง 4 ขั้นตอน  มีรายละเอียดการวิจัยและพัฒนา  ดังภาพประกอบ 5 
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ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ศึกษา

เอกสารและ
งานวิจยัที่
เก่ียวข้อง 

ศึกษา
จากผู้
ทรง 

คุณวุฒิ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ผู้อ านวยการ 
2. รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาฯ 
3. หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
4. ครูที่ปรึกษาองค์การฯ 
5. คณะกรรมการองค์การฯ 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาโปรแกรม 

 

ขั้นตอนที่ 3 
ทดลองใช้โปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 4 
การติดตามภายหลังการ

ทดลองใช้โปรแกรม 

ขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 

 
 
 
 
                                                              

 
 
 

                                   
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                                                   

                                                                                                                               
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 

สร้าง
เครื่องมือ 

หาคุณภาพ
เบื้องต้นของ
โปรแกรม 

ยกร่าง
โปรแกรม 

โปรแกรม
ส าหรับ 

ทดลองใช้ 

ศึกษาความคาดหวัง  สภาพปัจจุบนั  และความต้องการจ าเป็น 

โปรแกรมเสริมสร้ำงภำวะ
ผู้น ำของคณะกรรมกำร

องค์กำรนักศึกษำ
อำชีวศึกษำที่สมบูรณ์ 

ประเมินภาวะผู้น า
จากหลายกลุ่ม   

ปรับปรุงโปรแกรม
เสรมิสร้าง   

คณะกรรมกำรองค์กำร
นักศึกษำอำชีวศึกษำที่

มีภำวะผู้น ำเพ่ิมขึน้   

แจ้งผล
และให้
การ

แนะน า 

ประเมินภาวะผู้น า
ด้วยตนเอง   

วัดภาวะผู้น า
หลังใช้

โปรแกรม 

ด าเนนิ 
การ 
ใช้ 
โปร 

แกรม 

เลือกกลุม่
ตัวอย่าง 

วัดภาวะผู้น า
ก่อนใช้

โปรแกรม 
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 จากภาพประกอบ 5 เป็นขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  โดยผู้วิจัยอธิบายรายละเอียด
ตามข้ันตอนต่างๆ  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1  กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน 
 
 ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ศึกษาความคาดหวัง  ศึกษาสภาพปัจจุบัน  และความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยผู้วิจัย 
มีวิธีด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1.  การศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  บทความ  
หลักการ  ทฤษฎี  งานวิจัย  เกี่ยวกับภาวะผู้น า  ทั้งในและต่างประเทศ  จากนั้นท าการวิเคราะห์  
และสังเคราะห์ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ 11 ข้อ 
  2.  การศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1  มาเป็น
แนวทางในการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็น 
    ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 ท่าน  แบ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 4 ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น 2 ท่าน   
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอีก 3 ท่าน  รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ข หน้า 197 
   2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
โดยผู้วิจัยก าหนดนิยามของภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อ  เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งการพิจารณามีความหมายดังนี้ 
     +1  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมี 
ในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     0  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมี 
ในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     -1  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นไม่ควรมี 
ในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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    รายละเอียดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมี 
ในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ค หน้า 203 
   2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากส านักงานโครงการจัดตั้งบัณิิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินการแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยตนเอง 
   2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยประมวลผลค่าดัชนีความสอดคล้อง  Index  Of  Consistency  
(IOC) (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ.  2549 : 106) ซึ่งมีสูตรในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้   

N

R
IOC


  

     เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 
        R  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน 
        N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้วิจัยท าการประมวลผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน  
ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.89-1  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อ  ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอภาวะผู้น าอ่ืนเพ่ิมเติมอีก 1 ข้อ  คือ  “การกล้าตัดสินใจ”   
ซึ่งเสนอไว้ตรงกันจ านวน 5 ท่าน  รายละเอียดการสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในบทที่ 4 ตาราง 9 หน้า 91 
  3.  การศึกษาความคาดหวัง  สภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาดังนี้ 
   3.1 การศึกษาความคาดหวังของภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
    หลังจากได้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ซึ่งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ผลปรากฏว่าได้ภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 12 ข้อ  ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความคาดหวัง 
จากผู้เกี่ยวข้องว่าทั้ง 12 ข้อ  คาดหวังให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีภาวะผู้น า
ในระดับใด  โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ   
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   
ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 12 ข้อ ว่าควรมี 
ในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับใด มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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     3.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร  คือ  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี 27 แห่ง 513  คน 
      กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 2 แห่ง  คือ  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการจัดองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาหน่วยมาตรฐานอยู่ในระดับดีเด่นของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รายละเอียดจ านวนผู้เกี่ยวข้องดังตาราง 2   
 
ตาราง  2  จ านวนผู้เกี่ยวข้อง 

ต าแหน่ง วท.เดชอุดม วท.สุรินทร์ รวม (คน) 
ผู้อ านวยการ 1 1 2 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 1 1 2 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 1 2 

ครูที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 1 1 2 
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 15 15 30 

รวม  (คน) 19 19 38 
      
     3.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามท่ีผู้วิจัย 
สร้างข้ึนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เป็นแบบสอบถามชนิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Retting  Scale) เพ่ือขอความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็น
จากผู้เกีย่วข้องให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาทั้ง 12 ข้อ  โดยผู้วิจัยก าหนดนิยามของภาวะผู้น าทั้ง 12 ข้อ เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาให้กับผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งการพิจารณามีความหมาย  ดังนี้ 
       1  หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น 
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับน้อยที่สุด 
       2  หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น 
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับน้อย 
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       3  หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น 
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับปานกลาง 
       4  หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น 
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับมาก 
       5  หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น 
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับมากที่สุด 
      รายละเอียดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าที่
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ค หน้า 206 
     3.1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากส านักงานโครงการจัดตั้งบัณิิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพ่ือติดต่อขอเก็บข้อมูลกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้น
ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
     3.1.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   
      ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ทั้ง 38 คน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  หาค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้หลักเกณิ์แปลผลระดับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103)   
       ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึงควรมีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 
       ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึงควรมีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
       ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึงควรมีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึงควรมีภาวะผู้น าในระดับมาก 
       ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึงควรมีภาวะผู้น าในระดับมากที่สุด 
      ระดับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาผู้วิจัยก าหนดให้เป็นระดับความคาดหวัง  ซึ่งผลความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง 38 คน
ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ตาราง 10 หน้า 93  
    3.2  การศึกษาสภาพปัจจุบันของระดับภาวะผู้น าที่มีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น า
ในสภาพที่เป็นจริงของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      3.2.1 สร้างแบบสอบถามระดับภาวะผู้น า  ผู้วิจัยน าภาวะผูน้ า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 12 ข้อ มาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด 
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Retting  Scale) คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และ
น้อยที่สุด  ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของภาวะผู้น าทั้ง 12 ข้อ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเอง  การพิจารณามีความหมาย ดังนี้ 
       1  หมายถึง  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น
ตนเองมีในระดับน้อยที่สุด 
       2  หมายถึง  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น
ตนเองมีในระดับน้อย 
       3  หมายถึง  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น
ตนเองมีในระดับปานกลาง 
       4  หมายถึง  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น
ตนเองมีในระดับมาก 
       5  หมายถึง  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้น
ตนเองมีในระดับมากที่สุด 
       รายละเอียดแบบสอบถามระดับภาวะผู้น าที่มี 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ค หน้า 209 
      3.2.2  ทดลองเก็บข้อมูล (Try-Out) กับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานบัณิิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  เพ่ือติดต่อขอทดลองเก็บข้อมูล  (Try-Out) กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 4 แห่งๆ ละ 15 คน  รวมทั้งสิ้น 60 คน  ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   
โดยผู้วิจัยประสานงานติดต่อด้วยตนเอง  จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลจากการ Try-Out  มาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการท าแบบสอบถาม  และท าการหาคุณภาพของแบบสอบถาม  ซึ่งได้
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.284-0.697  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.881 (รายละเอียด
ในภาคผนวก ง) สรุปว่าทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (บุญเลี้ยง  ทุมทอง.  2555 : 
171) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2550 : 212) ถือว่า
แบบสอบถามนี้มีคุณภาพ  เมื่อเห็นว่าเครื่องมือมีคุณภาพแล้ว  ผู้วจิัยจึงจัดท าส าเนาเพื่อน าไป 
เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
      3.2.3  ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้นไปเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ดังนี้ 
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       3.2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร  คือ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ปีการศึกษา  2554  จ านวน 27 แห่งๆ ละ 15  คน  รวมทั้งสิ้น  405  คน   
        กลุ่มตัวอย่าง  คือ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จ านวน  210  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  Krejcie  and 
Morgan (Krejcie  and Morgan.  1970 : 608, อ้างถึงใน วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2550 ข : 28)  
เมื่อคิดกลุ่มตัวอย่างแห่งละ  15  คน กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูล จ านวน  14  แห่ง  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Or  Area  Sampling)  (วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2550 
ก : 163) คือ ประชากรทั้งหมดมี 27 กลุ่ม  สุ่มมา 14 กลุ่ม  ใช้สมาชิกท้ังหมดในกลุ่ม 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง   
       3.2.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากส านักงานบัณิิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการสถานศึกษาเก็บข้อมูลกับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 14 สถานศึกษา  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการ
ประสานงานการเก็บข้อมูลในแต่ละสถานศึกษาหลายวิธี  ทั้งติดต่อทางโทรศัพท์   
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  ตลอดจนผู้วิจัยเดินทางไปติดต่อเก็บข้อมูลที่สถานศึกษา 
ด้วยตนเอง  จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมผลการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้ง 14 แห่งๆ ละ 15 ฉบับ  รวมแล้วได้แบบสอบถาม จ านวน 210 ฉบับ   
       3.2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   
        ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามระดับภาวะผู้น าที่มีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 210 ฉบับ 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยใช้หลักเกณิ์แปลผลระดับภาวะผู้น าที่มีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103)   
         ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50  หมายถึง   มีภาวะผู้น า 
ในระดับน้อยที่สุด 
         ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50  หมายถึง   มีภาวะผู้น า 
ในระดับน้อย 
         ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50  หมายถึง   มีภาวะผู้น า 
ในระดับปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50  หมายถึง   มีภาวะผู้น า 
ในระดับมาก 
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         ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  หมายถึง   มีภาวะผู้น า 
ในระดับมากท่ีสุด 
        ระดับภาวะผู้น าที่มีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ได้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ซึ่งผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง 
210 คนผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ตาราง 10 หน้า 93  
    3.3  การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา    
     ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคาดหวังและการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันมาวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยใช้เทคนิค  Modified  Priority  Needs  Index  (PNI Modified)   
สูตรที่ใช้ดังนี้  (สุวิมล  ว่องวานิช.  2550 : 279) 

PNI Modified  =  (I-D) / D 
      PNI Modified หมายถึง  ดัชนีความต้องการจ าเป็น 
      I          หมายถึง  คะแนนความคาดหวัง 
      D          หมายถึง  คะแนนสภาพปัจจุบัน 
      ตัวเลขดัชนีความต้องการจ าเป็นสูง  แสดงว่ามีความจ าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น ามาก  จากการใช้เทคนิค  Modified  Priority  Needs  Index (PNI Modified)  
พบว่าภาวะผู้น าที่มีความจ าเป็น 3 ล าดับแรกในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ได้แก่  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   
และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ผลการศึกษาความคาดหวังผู้วิจัยน าเสนอไว้ในบทที่ 4  
ตาราง 10 หน้า 93 
 
ตอนที่  2  กำรพัฒนำโปรแกรม 
 
 ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาให้เป็นโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  1. การยกร่างโปรแกรมเสริมการสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา   
   ผู้วิจัยด าเนินการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยยึดภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ทั้ง 12 ข้อ และให้ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่มีความจ าเป็น 3 ล าดับแรก คือ  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออก 
ในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ตามการศึกษาความต้องการจ าเป็น 
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ในตอนที่ 1 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าในการยกร่าง
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียด
การยกร่างโปรแกรม ดังนี้ 
    1.1  ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  องค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  และการออกแบบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
    1.2  น าภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
3 ล าดับแรกท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือน ามาเป็นวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    1.3  จัดท ารูปแบบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ คือ  ค าชี้แจงในการใช้
โปรแกรม  ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม  หลักการของโปรแกรม   วัตถุประสงค์
ของโปรแกรม  เนื้อหาของโปรแกรม  กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม  เทคนิคท่ีใช้ในโปรแกรม   
สื่อที่ใช้ในโปรแกรม  และ การวัดและประเมินผล   
    1.4  จัดท ารายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม  ผู้วิจัยศึกษาแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีภาวะผู้น า 
ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  ได้แก่  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออก 
ในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ผู้วิจัยศึกษากิจกรรมที่ใช้พัฒนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมได้  19 
กิจกรรม  ดังตาราง 3 
 
ตาราง  3  จ านวนกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 
             องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม จ านวนกิจกรรม 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 8 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 6 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 5 

รวม 19 
 
     กิจกรรมทั้ง 19 ประกอบด้วย   1) การละลายพฤติกรรม   
2) ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน  3) การกล้าแสดงออก  4) การแก้ปัญหาของผู้น า 
ในกิจกรรมWalk Rally  5) กระบวนการคิดแก้ปัญหา  6) คิดให้เร็ว  7) คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม   
8) บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน  9) ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจวัยเด็ก  10) การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ  11) ศิลปะการพูดจูงใจ  12) ศิลปะการเป็นพิธีกร  13) ฝึกการจัดอบรม   
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14) พูดตามหัวข้อที่ก าหนด  15) บทบาทของคณะกรรมการองค์การฯกับการพูด   
16) บทบาทผู้น าหน้าเสาธง  17) การพิชิตปัญหาในการท างาน  18) ภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การฯ  19) สรุปผลที่คาดหวัง   
     รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  เวลาที่ใช้  
สื่อประกอบกิจกรรม  วิธีการด าเนินกิจกรรม  การประเมินกิจกรรม  และแนวสรุป 
     ทั้ง 19 กิจกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
           อาชีวศึกษา 

ภาวะผู้น า กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. มีศิลปะในการ 
สื่อสารและจูงใจ 

                   

2. กล้าแสดงออก 
   ในสิ่งที่ถูกต้อง 

                   

3. มีความเฉลียว
ฉลาดในการแก้ปัญหา 

                   

4. มีวิสัยทัศน์และ 
   คิดสร้างสรรค ์

                   

5. มีความกระตือ 
    รือร้น 

                   

6. มีความเช่ือมั่น 
    ในตนเอง 

                   

7. มีความรับผิดชอบ 
    สูง  และมุ่งมั่น 

                   

8. รู้จักการท างาน 
    เป็นทีม 

                   

9. มีมนุษย 
    สัมพันธ์                    

10. มีคณุธรรม  
     จริยธรรม  

 
 

  
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
   10.1  มีความ 
           ซื่อสัตย์ 
  10.2  มีความ 
          เสียสละ 

                   

  10.3  มีความ 
          ยุติธรรม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ภาวะผู้น า กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10. มีคณุธรรม  
     จริยธรรม  

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

   
  10.4 มีความเห็น    
         อกเห็นใจผูอ้ื่น    
11. มีบุคลิกภาพ 
     ดี 

                   

12. กล้า 
     ตัดสินใจ                    

 
      จากตาราง 4 สัญลักษณ์ () หมายถึง  กิจกรรมที่ใช้พัฒนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  และ
สัญลักษณ์ () หมายถึง  กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    1.5  จัดล าดับแต่ละกิจกรรม  ผู้วิจัยจัดล าดับทั้ง 19 กิจกรรม  เพื่อบรรจุ
ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาใน 3 วัน 2 คืน 
    1.6  น าข้อมูลที่ได้ศึกษาเบื้องต้นพร้อมรูปแบบของโปรแกรมไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือรับค าแนะน าในการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  รายละเอียดของโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ผู้วิจัย 
ได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก จ  
  2.  การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมิน 
   ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมิน  เพ่ือใช้ประกอบ 
ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารายละเอียด 
ดังนี้ 
    2.1  สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็น
ต่อรายการข้อค าถามที่จะน าไปเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิรายละเอียด 
ดังนี้ 
     2.1.1  ก าหนดข้อค าถามตามหัวข้อของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 2 ตอน  ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับภาพรวมของโปรแกรมมี 34 ข้อ  และตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับรายละเอียด
กิจกรรมของโปรแกรม (19 เรื่อง) มี 27 ข้อ  ในตอนท้ายมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ไว้ส าหรับ 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ 
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     2.1.2  เสนอขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในแบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     2.1.3  ก าหนดค าอธิบายในแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นข้อค าถาม 
ในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในช่องแสดงความคิดเห็น  
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
      เหมาะสม  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยก าหนดคะแนน 
ความคิดเห็นให้เป็น +1 
      ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่  ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสม
ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยก าหนด
คะแนนความคิดเห็นให้เป็น 0 
      ไม่เหมาะสม  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยก าหนดคะแนน 
ความคิดเห็นให้เป็น -1 
     2.1.4  น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการสร้างและพัฒนาแบบประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นต่อรายการข้อค าถามที่จะน าไปเป็นข้อค าถาม 
ในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
     2.1.5 น าแบบประเมินที่สร้างมาพัฒนาขึ้นเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาและความสอดคล้อง  โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  Index  Of  Consistency  (IOC) (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ.  2549 : 106) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถาม 
ในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  ซึ่งมีสูตรในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้   

N

R
IOC


  

        เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 
         R  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน 
         N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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      ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน  ได้ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1  สรุปว่าทุกข้อค าถามท้ังสองตอนใช้ได้มีความเหมาะสม  
ผู้วิจัยจึงจัดท าฉบับสมบูรณ์เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ง หน้า 246)    
    2.2  สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรม 
กับข้อความในรายการต่างๆ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรมกับข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งเป็น
ข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นแบบประเมิน 
ภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  มีรายละเอียดในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
     2.2.1  ก าหนดข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  มีข้อค าถาม
ทั้งทิศทางบวกและลบ  จ านวน 50 ข้อ ในตอนท้ายมีพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้บันทึก
ข้อเสนอแนะ  จ านวนข้อค าถามดังตาราง 5   
 

ตาราง 5 จ านวนข้อค าถามของแบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรม 
            กับข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม จ านวน  ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 19 12 7 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 17 9 8 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 14 9 5 

รวม (ข้อ) 50 30 20 
 
     2.2.2  เสนอขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในแบบ
ประเมินความสอดคล้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     2.2.3 ก าหนดค าอธิบายในแบบประเมินความสอดคล้อง  เพ่ืออธิบาย
และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมกับข้อความตามรายการต่างๆ  การพิจารณาในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความหมายดังนี้ 
      สอดคล้อง  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ ถามได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  โดยก าหนดคะแนน 
ความคิดเห็นให้เป็น +1 
      ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อความในรายการนั้นๆ ถามได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  โดยก าหนดคะแนน
ความคิดเห็นให้เป็น 0 
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      ไม่สอดคล้อง  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ ถามได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  โดยก าหนดคะแนน 
ความคิดเห็นให้เป็น -1 
     2.2.4  น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการสร้างและพัฒนาแบบประเมิน 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โปรแกรมกับข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
     2.2.5 น าแบบประเมินที่สร้างมาพัฒนาขึ้นเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาและความสอดคล้อง  โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้อง Index  Of  Consistency  (IOC) (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ.  2549 : 106) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถาม 
ในแบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งมีสูตรในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ดังนี้   

N

R
IOC


  

      เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 
         R  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน 
         N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านได้ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.8-1  สรุปว่าข้อค าถามตามรายการต่างๆ ใช้ได้   
มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นข้อค าถามในแบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  และท าการทดลองใช้ต่อไป 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง หน้า 250) 
     2.2.6  น าข้อค าถามแต่ละรายการของแบบประเมินที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน  ตามหัวข้อ 2.2.5 มาสร้างเป็นแบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Retting  Scale) คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  โดยจัดล าดับข้อค าถาม
แต่ละวัตถุประสงค์สลับกันจนครบ 50 ข้อ  แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  จากนั้นขอความอนุเคราะห์ทดลอง
เก็บข้อมูล (Try-Out) จากคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยต่างๆ  คือ  
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 15 คน  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 17 คน วิทยาลัยเทคนิค
หนองบัวล าภู 16 คน  และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 17 คน  รวมทั้งสิ้น 65 คน   
      ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลปรากฏว่า  ข้อค าถามที่ 9 และ 
ข้อค าถามที่ 21 มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.23 จึงตัดทิ้งไป  แล้วจัดเรียงล าดับข้อใหม่  สรุปว่า 
แบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาฉบับนี้ใช้ได้ 48 ข้อ มีข้อความทางลบ 20 ข้อ คือ ข้อ 2  6  7  8  11  12  
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16  18  21  24  25  26  31  33  35  36  39  43  44  และข้อ 45 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.994 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.805-0.925 ผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นแบบ
ประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  รายละเอียดของผลการ Try-Out ผู้วิจัยได้น าเสนอในภาคผนวก ง 
หน้า 255 
    2.3  สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อความในรายการ
ต่างๆ ที่จะใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีรายละเอียดในการสร้างและหา
คุณภาพ  ดังนี้ 
     2.3.1  ผู้วิจัยก าหนดความพึงพอใจเป็น 2 ส่วน  คือ (ก) ความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรม  มีข้อค าถาม 20 ข้อ  และ (ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร  มีข้อค าถาม 17 ข้อ 
รวมข้อค าถามทั้งสิ้น 37 ข้อ และในตอนท้ายมีพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้บันทึกข้อคิดเห็น 
     2.3.2  เสนอขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในแบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     2.3.3  ก าหนดค าอธิบายในแบบประเมินความคิดเห็น เพ่ืออธิบาย 
และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมว่า  ข้อความตามรายการนั้นๆ 
เหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่   
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในช่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 
      เหมาะสม  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม  โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นให้เป็น +1 
      ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า
ข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่  ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นให้เป็น 0 
      ไม่สอดคล้อง  หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อความ 
ในรายการนั้นๆ ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม  โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นให้เป็น -1 
     2.3.4  น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการสร้างและพัฒนาแบบประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
     2.3.5 น าแบบประเมินที่สร้างมาพัฒนาขึ้นเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาและความสอดคล้อง   
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โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง Index  Of  Consistency  (IOC) (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ.  2549 : 
106) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถาม 
ในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งมีสูตรในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ดังนี้ 

N

R
IOC


  

       เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง 
         R  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน 
         N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านได้ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1 สรุปว่าข้อค าถามตามรายการต่างๆ ใช้ได้ 
มีความเหมาะสม  ผู้วิจัยจึงจัดท าฉบับสมบูรณ์เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง หน้า 258) 
  3.  การประเมินคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ในการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
       3.1 ติดต่อขอหนังสือราชการจากส านักงานบัณิิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    3.2  น าหนังสือราชการ  แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
และโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง 4 ท่าน ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์ 5 ท่าน 
    3.3  รับแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 9 ท่านคืน  แล้วน ามาวิเคราะห์ผล  ได้ความเหมาะสมตอนที่ 1 ภาพรวมของโปรแกรม 
อยู่ระหว่าง 4.33–5.00  ตอนที่ 2 รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอยู่ระหว่าง 4.52–4.77 จะเห็น
ว่าความเหมาะสมของโปรแกรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา     
    3.4  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  แล้วจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือจะน าไปทดลองใช้พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  ส าหรับผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในบทที่ 4 หน้า 100 
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ขั้นตอนที่  3  กำรทดลองใช้โปรแกรม 
 
 ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปทดลองใช้พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้โปรแกรมผู้วิจัยให้ความส าคัญมาก  เพ่ือการ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรง  เพราะนักศึกษาต้องด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรม  พักอยู่ต่างถ่ินร่วมกันถึง 
3 วัน 2 คืน  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน  ผลการทดลองใช้โปรแกรมจะล้มเหลว  
เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในความปกครองของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองและอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา
ดังกล่าวมีความเชื่อมั่นในตัวผู้วิจัย  และยินดีให้นักศึกษาในความปกครองเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในครั้งนี้  ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองใช้โปรแกรม  ผู้วิจัยจึงเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  
(วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2550 ก : 157) มีรายละเอียดในการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1.  แบบแผนการทดลอง  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม (One Group Pretest-Posttest design) (McMillan. 1997 : 
324)  ลักษณะแบบแผนการทดลอง  ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 แบบแผนการทดลอง 

ประเมินภาวะผู้น า 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

ทดลอง ประเมินภาวะผู้น า 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

O1  X O2  

 
     เมื่อ X แทนการได้รับการทดลองตามโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     เมื่อ O1 แทนการประเมินภาวะผู้น าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     เมื่อ O2 แทนการประเมินภาวะผู้น าหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  2.  กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คือ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ปีการศึกษา  2555  จ านวน  20  คน 
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  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย 
   3.1  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์  สื่อต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในโปรแกรม   
   3.2  แบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  4.  ระยะเวลาในการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยก าหนดการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555   
วันที่ 20-22 กรกฎาคม  2555  
  5.  การด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม  ผู้วิจัยจ าเป็นต้องมีการเตรียมการก่อน
การทดลองซึ่งเป็นการจัดเตรียมเอกสาร  สื่อ  กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  การจัดเตรียมสถานที่และผู้เข้ารับการ
ทดลองในโปรแกรมเสริมสร้างตลอดจนการติดต่อประสานงานเพื่อทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้าง  
จนถึงขั้นด าเนินการทดลองตามโปรแกรมรายละเอียด  ดังนี้ 
   5.1  ติดต่อสถานที่ในการทดลองใช้โปรแกรม  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ 
จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ณ อุทยาน
แห่งชาติภูผายล  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผู้วิจัยได้ไปประสานงานกับหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติภูผายล  ด้วยตนเอง 
   5.2  ประสานงานวิทยากร  ผู้วิจัยท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์
วิทยากรในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  โดยผู้วิจัยน าโปรแกรมเสริมสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น  ไปปรึกษาท าความเข้าใจ 
กับคณะวิทยากร  ด้วยตนเอง 
   5.4  ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครท าหนังสือราชการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  คือ  ดร.อนันท์  งามสะอาด   
ซึ่งเปน็รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพระดับชาติ  ในการจัดประชุมและ
ควบคุมกิจกรรมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ  มีหน้าที่บริหารองค์การวิชาชีพตลอดจน
ก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
ดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในครั้งนี้   
   5.3  ติดต่อกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยแจ้งนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ านวน 20 คน  โดยขออนุญาตอาจารย์ที่สอน 
ให้เวลาเรียนกับนักศึกษา  และขออนุญาตผู้ปกครองนักศึกษาได้อนุญาตให้นักศึกษา 
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ในความปกครองเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
   5.4  ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม  เมื่อถึงวันเวลาที่ก าหนดทดลองใช้
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาคือ  วันที่ 20-22  
กรกฎาคม  2555  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 
    5.4.1  ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินภาวะผู้น า 
    5.4.2  ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 วัน 2 คืน 19 กิจกรรมจนครบสมบูรณ์ 

   5.4.3  ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินภาวะผู้น า 
    5.4.4  ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  6.  น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามาวิเคราะห์และรายงานผล 
 
ขั้นตอนที่  4  กำรติดตำมภำยหลังกำรทดลองใช้โปรแกรม   
 
  ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการท างานของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  หลังจากผ่านการพัฒนาภาวะผู้น าไปแล้ว 2 เดือน 
โดยในช่วงเวลา 2 เดือน  มีกิจกรรมเพ่ือให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้แสดงภาวะผู้น า  ดังตาราง 7   
 

ตาราง 7 กิจกรรมที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
           ได้แสดงภาวะผู้น าหลังผ่านการพัฒนาภาวะผู้น า 

กิจกรรม/โครงการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การฯ 

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
ติดตั้งเครื่องเสียง  เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม  น ากล่าว แจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์  ทุกวันในเวลา 7.30-8.00 น. 

ท าบุญตักบาตรในสถานศึกษา 

นิมนต์พระ  จัดเตรียมสถานที่  ไปรับพระ  
อ านวยความสะดวก  พูดเชิญชวนท าบุญตัก
บาตร  กล่าวน าในพิธีการศาสนา (จัด 3 ครั้ง 
คือ 27 ก.ค. 14 ส.ค. และ 3 ก.ย. 2555) 

วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
จัดเตรียมเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ชุดเครื่อง
ไทยธรรม  ให้กับแผนกวิชาต่างๆ   
ก าหนดวัดต่างๆ ให้กับแผนกวิชา  น านักเรียน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การฯ 

วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
นักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ าฝน  
เครื่องไทยธรรมตามวัดต่างๆ น ากล่าวในพิธี
ทางศาสนา 

วันแม่แห่งชาติ 
รับลงทะเบียน  และน านักเรียนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร   

คุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษา 

เตรียมสถานที่จัดอบรม  ประสานวิทยากร  
จัดเตรียมพิธีเปิด  รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
อบรม  เป็นพิธีกร  กล่าวรายงาน  จัดอาหาร
ว่าง  และอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม 

ยาเสพติดเป็นศูนย์ 

เตรียมสถานที่ ประสานหน่วยงานภายนอก  
รับลงทะเบียน  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน   
เป็นพิธีกร  อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

ขับข่ีปลอดภัย 

เตรียมสถานที่ ประสานหน่วยงานภายนอก  
รับลงทะเบียน  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
เป็นพิธีกร  อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

ทักษะการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียน 

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ประสานวิทยากร  
เตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหารว่าง    
รับลงทะเบียน  เป็นพิธีกร  อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

ให้บริการวิชาชีพ 
จัดกลุ่มให้บริการวิชาชีพ  จัดเตรียมอุปกรณ์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ความสะดวกในกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่ประชาคม
อาเซียน 

ติดต่อวิทยากร  เตรียมสถานที่  รับลงทะเบียน  
พูดเชิญชวนร่วมกิจกรรม  นันทนาการ   
เป็นพิธีกร  ให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

ประกวดร้องเพลง และ ประกวดวงดนตรี 
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  จัดรายการเสียง 
ตามสาย  รับสมัคร  เตรียมสถานที่  
ประสานงานกรรมการตัดสิน  เป็นพิธีกร   

ที่มา : ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  ประจ าปี
การศึกษา 2555  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555  ถึง  22 
กันยายน  2555 
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 เมื่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ได้แสดง
ภาวะผู้น าในการท าหน้าที่  หลังผ่านการพัฒนาภาวะผู้น าไปแล้ว 2 เดือน  ตามกิจกรรม 
ในตาราง 6 ข้างต้น  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดังนี้ 
  1. ประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
   หลังจากนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว 2 เดือน  ผู้วิจัยจึงให้นักศึกษาท าการ
ประเมินในแบบประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยตนเอง 
ทั้ง 20 คน  แล้วน าเสนอค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 
  2. เปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
และหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยการทดสอบค่าที  ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป 
ทางสังคมศาสตร์ 
  3. การประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาจากหลายกลุ่ม  
   ผู้วิจัยท าการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  หลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน 
จากหลายกลุ่ม  ได้แก่  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 20 คน   
เพ่ือนนักศึกษาที่ไม่ใช่คณะกรรมการองค์การฯ จ านวน 10 คน  ครูอาจารย์ จ านวน 10 คน   
คณะผู้บริหาร จ านวน 5 คน  และผู้ปกครอง จ านวน 10 คน  รวม 55 คน  แล้วน าเสนอค่าเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 
  4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
จากการประเมินหลายกลุ่ม   
   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
และหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยการทดสอบค่าที  ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป 
ทางสังคมศาสตร์ 
  5. การปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา   
   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมมาด าเนินการปรับปรุง
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
เป็น  4  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน   
  ตอนที่  2  ผลการพัฒนาโปรแกรม   
  ตอนที่  3  ผลการทดลองใช้โปรแกรม  
  ตอนที่  4  ผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม   
 
ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และศึกษาจาก
ผู้เกี่ยวข้องได้ผล ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
อาชีวศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  บทความ  หลักการ  ทฤษฎี  
งานวิจัย  เกี่ยวกับภาวะผู้น าจากนักวิชาการและนักการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 21 
คน  จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จที่นักวิชาการนักการศึกษา 
มีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29  ขึ้นไปได้  11  ข้อ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ดังตาราง 8 
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ตาราง 8 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากเอกสาร  
           และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ 
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

ร้อยละความคิดเห็นสอดคล้องกนั 
ของนักวชิาการและนักการศึกษา 

(N=21) 
1. มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 57 
2. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 29 
3. มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 62 
4. มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 67 
5. มีความกระตือรือร้น 29 
6. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 29 
7. มีความรับผิดชอบสูง  และมุ่งม่ัน 57 
8. รู้จักการท างานเป็นทีม 43 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ 48 
10. มีคุณธรรมจริยธรรม 48 
11. มีบุคลิกภาพดี 33 
 
  2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
อาชีวศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ผู้วิจัยน าข้อมูลภาวะผู้น า 11 ข้อ  ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง  น าข้อมูลปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือก าหนดนิยามภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อ
ดังนี้ 
    1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนร่วมกิจกรรมได้ 
    2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออก 
อย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 
กับกาลเทศะ 
    3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาและพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
    4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์ 
เกิดความเจริญงอกงามต่อองค์การ 
    5.  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัว
รีบเร่งกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
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    6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้างความ
ศรัทธา  ความเชื่อให้เกิดข้ึนกับตนเอง  จนตนเองมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
    7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง 
ด้วยความเอาใจใส่ 
    8.  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักม่ันอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  
ไม่ใช่เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการ
ประสานความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกันปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
    9.  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน
และกลุ่มคนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
    10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงาม
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
    11.  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอ่ืนเห็นอย่าง
เหมาะสม  เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว 
   จากนั้นผู้วิจัยได้น าภาวะผู้น าและนิยามภาวะผู้น าทั้ง  11  ข้อ ดังกล่าวไป
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าภาวะผู้น าดังกล่าว
ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหรือไม่  ผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 9 ท่าน  ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ 
           องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3.  มีความเฉลียวฉลาดในการ  
     แก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
5.  มีความกระตือรือร้น +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.89 
6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  รู้จักการท างานเป็นทีม +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
9.  มีมนุษยสัมพันธ์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
10.  มีคุณธรรมจริยธรรม 
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 
   10.2  มีความเสียสละ 
   10.3  มีความยุติธรรม 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น    

          
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.89 

11.  มีบุคลิกภาพดี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ิมเติมคือ “การกล้าตัดสินใจ”  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเพ่ิมเติมไว้ 5 ท่าน 

 
  จากตาราง 9 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน สรุปว่าภาวะผู้น าทั้ง 11 
ข้อ ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาและให้เพ่ิม “การกล้าตัดสินใจ”  เป็นอีก 
หนึ่งข้อ  รวมแล้วภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี  12  ข้อ 
  3.  ผลการศึกษาความคาดหวัง  สภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   ผู้วิจัยได้น าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ทั้ง 12 ข้อ ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาองค์การ  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จ านวน 38 คน  เพ่ือศึกษา
ความคาดหวังเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จากนั้น
น าภาวะผู้น าทั้ง 12 ข้อ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาจ านวน 210 คน  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ปรากฏผลดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ความคาดหวัง  สภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า 
            ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 

ความคาดหวัง 
(N=38) 

สภาพปัจจุบัน 
(N=210) 

ความต้องการ
จ าเป็น 
(PNI) 

ล าดับ
ความ
จ าเป็น X  S.D. X  S.D. 

1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 5.00 .00 3.02 1.08 .99 1 
2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 4.89 .31 3.15 1.12 .86 2 
3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 4.89 .31 3.38 .90 .57 3 
4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 4.92 .27 3.62 .85 .45 4 
5.  มีความกระตือรือร้น 5.00 .00 3.74 .85 .42 5 
6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.76 .43 3.80 .82 .33 8 
7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน 5.00 .00 3.88 .85 .37 6 
8.  รู้จักการท างานเป็นทีม 4.95 .23 3.94 .78 .32 9 
9.  มีมนุษยสัมพันธ์ 4.89 .31 3.99 .82 .30 10 
10.  มีคุณธรรมจริยธรรม       
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 5.00 .00 4.17 .83 .27 11 
   10.2  มีความเสียสละ 5.00 .00 4.21 .81 .24 13 
   10.3  มีความยุติธรรม 4.95 .23 4.18 .78 .23 14 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 4.92 .27 4.20 .77 .22 15 
11.  มีบุคลิกภาพดี 4.79 .41 4.04 .82 .26 12 
12.  การกล้าตัดสินใจ 4.92 .27 3.87 .81 .34 7 
 
 จากตาราง 10 พบว่าภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่มีความคาดหวังมากท่ีสุดโดยคาดหวังสูงถึง 5.00 มี 4 ข้อ ได้แก่  มีศลิปะในการสื่อสารและจูงใจ  
มีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น  มีคุณธรรมจริยธรรม  ได้แก่  มีความซื่อสัตย์  
และ มีความเสียสละ  เมื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่าภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีระดับต่ า 5 อันดับท้าย ได้แก่  มีความกระตือรือร้น  มีวิสัยทัศน์ 
และคิดสร้างสรรค์  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
และมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  เมื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นพบว่า  ภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความจ าเป็นมากในการน าไปพัฒนา 
3 อันดับแรก ได้แก่  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   
และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา   
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ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาโปรแกรม 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาโดยยึดภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 12 ข้อ
และให้ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่มีความจ าเป็น 3 ล าดับแรก คือ  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าการสร้าง
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาซ่ึงปรากฏผล ดังนี้ 
  1.  ผลการยกร่างโปรแกรม 
   โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 องค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  
             อาชีวศึกษา   

องค์ประกอบของโปรแกรม ขอบข่ายเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ 
ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม เป็นการแนะน าส าหรับผู้ที่จะน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า

ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้โปรแกรมท้ังหมด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ความเป็นมาและความส าคัญ
ของโปรแกรม 

เป็นการกล่าวถึงกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ภาวะผู้น าที่
จ าเป็นต่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษาที่จะส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา  และการที่จะเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาภาวะผู้น าโดย
ใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 

หลักการของโปรแกรม เป็นการกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซ่ึงมุ่ง
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ  สอดคล้องกับความ
ต้องการในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  วิทยากรเป็นผู้
กระตุ้นให้คณะกรรมการได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง  โดยให้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และได้
แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น า  สามารถประยุกต์ใช้ในการท า
หน้าที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

องค์ประกอบของโปรแกรม ขอบข่ายเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ 
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษาอาชีวศึกษาเมื่อผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ไปแล้ว คือ 
มีศิลปะในการสื่อสารและการจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  โดยสอดแทรกภาวะ
ผู้น าอ่ืนๆ เข้าไปในการด าเนินกิจกรรมด้วย 

เนื้อหาทีใ่ช้ในโปรแกรม เป็นข้อความที่กล่าวถึงเรื่องที่ด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โปรแกรมท้ัง 19 เรื่อง คือ  1) การละลายพฤติกรรม   
2) ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน  3) เรียนรู้ภาวะผู้น า   
4) การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk Rally   
5) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  6) บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การฯกับการพูด  7) บุคลิกภาพกับการพูดในที่
ชุมชน  8) ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจวัยเด็ก  9) บทบาท 
ผู้น าหน้าเสาธง  10) ศิลปะการพูดจูงใจ  11) ศิลปะการเป็น
พิธีกร  12) ฝึกการเป็นพิธีกรในการจัดอบรม  13) พูดตาม 
หัวข้อที่ก าหนด  14) เรียนรู้พฤติกรรมการกล้าแสดงออก   
15) กระบวนการคิดแก้ปัญหา  16) คิดให้เร็ว  17) คิดเดี่ยว 
คิดกลุ่ม  18) ปัญหาของผู้น า  และ19) สรุปผลที่คาดหวัง 

กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม เป็นการเขียนกระบวนการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดของโปรแกรม  
ตั้งแต่การประเมินก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  การสร้างความคุ้นเคย
กัน  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโปรแกรม  และการ
ประเมินหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม เป็นการกล่าวถึงเทคนิควิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าที่วิทยากรต้อง
ใช้วิธี  บรรยาย  อภิปรายกลุม่  ระดมสมอง  แสดงบทบาทสมมติ  
เกม   เพลง  ฝึกปฏิบัติ  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

สื่อที่ใช้ในโปรแกรม ประกอบการฝึกกิจกรรม  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกกิจกรรม 
วีดิทัศน์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ไมโครโฟน  
เครื่องขยายเสียง โทรโข่ง 

การวัดและประเมินผล เป็นการกล่าวถึงการวัดและประเมินผลผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ซึ่งจะ
มีการประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  ประเมิน
พฤติกรรมขณะด าเนินกิจกรรม ประเมินภาวะผู้น าหลังเข้าร่วม
โปรแกรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

องค์ประกอบของโปรแกรม ขอบข่ายเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบ 
ตารางโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

เป็นการเขียนก าหนดการ  วันเวลา  กิจกรรมที่ด าเนินตาม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 3 วัน 2 คืน 

รายละเอียดกิจกรรมของ
โปรแกรม (19 เรื่อง) 

เป็นข้อความที่บอกถึงการด าเนินกิจกรรมแต่ละเรื่อง (19 เรื่อง)  
ประกอบไปด้วย  ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์  เวลาที่ใช้  สื่อ
ประกอบกิจกรรม  วิธีการด าเนินกิจกรรม  การประเมินกิจกรรม  
และแนวสรุปกิจกรรม  ซึ่งบางกิจกรรมมีข้อเสนอแนะส าหรับ
วิทยากรด้วย 

 
    จากตาราง 11 เป็นการสรุปองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ส่วนรายละเอียดของโปรแกรมฉบับ
สมบูรณ์ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก จ  
  2.  ผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ผู้วิจัยน าโปรแกรมฉบับร่างพร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ไปขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรมซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
    2.1  ผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม
ภาพรวมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลดังตาราง 12 
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ตาราง 12 ผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
            ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ รายการ 
ความเหมาะสม 

(N=9) 
ระดับความ
เหมาะสม 

X  S.D. 

1 
(ก) ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 4.77 .44 มากที่สุด 

2 สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าแต่ละข้อได้ 4.55 .52 มากที่สุด 

3 
(ข) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
เขียนได้กระชับชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

4 ระบุปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 4.44 .52 มาก 
5 สมเหตุสมผลที่ต้องสร้างโปรแกรมนี้ข้ึน 4.55 .52 มากที่สุด 

6 
(ค) หลักการของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 4.66 .50 มากที่สุด 

7 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 4.88 .33 มากที่สุด 

8 
(ง) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

9 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.44 .52 มาก 
10 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
11 สอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญ 

ของโปรแกรม 
4.77 .44 มากที่สุด 

12 
(จ) เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

13 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 
14 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.88 .33 มากที่สุด 
15 มีประโยชน์น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 4.77 .66 มากที่สุด 
16 จัดล าดับได้อย่างเหมาะสม 4.33 .70 มาก 
17 เหมาะสมกับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 4.44 .72 มาก 

18 
(ฉ) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
สอดคล้องกับหลักการของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

19 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ความเหมาะสม 

(N=9) ระดับความ
เหมาะสม 

X  S.D. 

20 
(ฉ) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.66 .50 มากที่สุด 

21 มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่อง 4.66 .50 มากท่ีสุด 
22 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 
23 น่าสนใจ 4.44 .52 มาก 

24 
(ช) เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
ใช้วิธีการที่หลากหลาย 4.77 .44 มากที่สุด 

25 สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
26 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
27 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

28 
(ซ) สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

29 น าไปใช้ได้จริงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
30 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.66 .50 มากทีสุ่ด 

31 
(ฌ) การวัดและประเมินผล 
สามารถตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมได้ 

4.77 .44 มากที่สุด 

32 สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
33 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
34 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

รวม 4.69 .47 มากที่สุด 
 
   จากตาราง 12 พบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเหมาะสมทั้ง 34 ข้อ  
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรมระบุปัญหาได้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง  2) วตัถุประสงค์ของโปรแกรมมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล  3) เนื้อหา 
ที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ  4) เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมจัดล าดับได้อย่างเหมาะสม  5)  เนื้อหา 
ที่ใช้ในโปรแกรมเหมาะสมกับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  และ 6) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ  
ส่วนที่เหลืออีก 28 ข้อ  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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    2.2  ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละกิจกรรมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
     ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม
รายละเอียดแต่ละกิจกรรมของโปรแกรม  (19 เรื่อง) สรุปผลการประเมินความเหมาะสมเฉลี่ย 
แต่ละกิจกรรมดังตาราง 13   
 
ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
            ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

กิจกรรม 
ความเหมาะสม 

(N=9) ระดับความเหมาะสม 
X  S.D. 

1. การละลายพฤติกรรม 4.68 .41 มากที่สุด 
2. ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน 4.61 .51 มากที่สุด 
3. เรียนรู้ภาวะผู้น า 4.67 .52 มากที่สุด 
4. การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk Rally 4.77 .40 มากที่สุด 
5. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 4.69 .46 มากที่สุด 
6. บทบาทหน้าที่นักศึกษาองค์การฯกับการพูด 4.65 .48 มากที่สุด 
7. บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน 4.74 .44 มากที่สุด 
8. ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจในวัยเด็ก 4.64 .49 มากที่สุด 
9. บทบาทผู้น าหน้าเสาธง 4.71 .50 มากที่สุด 
10. ศิลปะการพูดจูงใจ 4.63 .51 มากที่สุด 
11. ศิลปะการเป็นพิธีกร 4.57 .60 มากที่สุด 
12. ฝึกการเป็นพิธีกรในการจัดอบรม 4.52 .64 มากที่สุด 
13. พูดตามหัวข้อที่ก าหนด 4.56 .63 มากที่สุด 
14. เรียนรู้พฤติกรรมการกล้าแสดงออก 4.57 .52 มากที่สุด 
15. กระบวนการคิดแก้ปัญหา 4.73 .44 มากที่สุด 
16. คิดให้เร็ว 4.54 .63 มากที่สุด 
17. คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม 4.73 .44 มากที่สุด 
18. ปัญหาของผู้น า 4.70 .46 มากที่สุด 
19. สรุปผลที่คาดหวัง 4.70 .45 มากที่สุด 
 
    จากตาราง 13 พบว่า  ความเหมาะสมทั้ง 19  กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง  4.52-4.77  ผลการประเมินความเหมาะสมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนผล
การประเมินรายละเอียดแต่ละกิจกรรมผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ง หน้า 261 
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    จากผลการประเมินความเหมาะสมทั้งภาพรวมและแต่ละกิจกรรม 
ของโปรแกรม  สรุปว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองใช้กับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ 
    2.3  ผลการปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นอกจากผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเชิงปริมาณ 
ที่เสนอข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  ตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
      2.3.1  ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้เพ่ิมข้อความเพ่ือให้วิทยากรได้บูรณาการสอดแทรก 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาที่เหลืออีก 9 องค์ประกอบเข้าไปด้วยนอกเหนือ  
จากวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรม  ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.3.2 ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้ปรับส านวนภาษาบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  เพ่ือสื่อให้ 
เห็นถึงกิจกรรมของนักศึกษา  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การ  ภาวะผู้น าที่จ าเป็น 
ต่อคณะกรรมการองค์การในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
และจ าเป็นต้องพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
      2.3.3 แนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานของโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้รับการเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เพ่ิมหัวข้อ  
แนวคิดทฤษฏีพื้นฐานของโปรแกรม  เข้าไปในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยจึงเพ่ิมเป็นหัวข้อต่อจากความเป็นมาและความส าคัญ 
ของโปรแกรม  โดยเนื้อหาในหัวข้อแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานของโปรแกรมนั้น  ประกอบด้วย 5 
หัวข้อ  คือ  1) แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง 
และการสร้างวินัยในตนเอง  2) แนวคิดการเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ  3) แนวคิดการ
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม  4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  และ 5) ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ของผู้ใหญ่ 
      2.3.4 หลักการของโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้ตัดค าว่า “เป็นโปรแกรม” ในทุกข้อออกเนื่องจากเป็น 
การใช้ค าฟุ่มเฟือยและปรับส านวนในข้อ 3 และข้อ 4 ใหม่ตามการเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือให้สมบูรณ์และชัดเจนมากข้ึน 
      2.3.5 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้น าเสนอวัตถุประสงค์ของโปรแกรมใหม่เป็นข้อ ๆ  
ซึ่งจากเดิมเสนอเป็นความเรียง 
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      2.3.6 เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
       ผู้ทรงคุณวุฒิให้การเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
ว่าควรจัดเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  เนื้อหาที่ 1 การละลายพฤติกรรม   
กับเนื้อหาที่ 2 ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน  ควรจัดเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ  และเนื้อหา 
ที่ 19 สรุปผลที่คาดหวัง ควรจัดเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ผู้วิจัยจึงด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยยังคงชื่อเนื้อหาไว้ทั้ง 19 เรื่อง  เพียงแต่แยกรวมตามวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมคือ  1) ศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 2) การแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   
และ 3) ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 
      2.3.7 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้ปรับส านวนภาษาในหัวข้อนี้จาก “กิจกรรมที่ใช้ 
ในโปรแกรม”  เป็น “ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม”  ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.3.8 เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
       หัวข้อนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีการปรับใดๆ 
      2.3.9 สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
       ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับข้อ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง 
ฉายโปรเจ็คเตอร์  และข้อ 6 ไมโครโฟน  เครื่องขยายเสียง  โทรโข่ง  ให้มาอยู่ในหัวข้อที่ 4  
ซึ่งเป็นหัวข้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
      2.3.10 การวัดและประเมินผล 
       ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ผู้วิจัยเพิ่มรายละเอียดเขียน 
ให้ครอบคลุม  โดยระบุถึงวิธีการวัดและประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  ประเมินด้านใดบ้าง   
แต่ละด้านใช้วิธีการและใช้เครื่องมือใด 
      2.3.11 ตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
       ผู้วิจัยได้ปรับล าดับการจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันปรับให้
จัดกิจกรรมต่อเนื่องกัน  ซึ่งเนื้อหาที่ถูกจัดล าดับใหม่คือ  เนื้อหาที่ 3  5  6  9  14  15  16  17  
และเนื้อหาที่ 18 จากนั้นผู้วิจัยปรับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ออกเนื่องจากเป็นการกล่าวซ้ าซ้อน 
จากที่ได้เสนอไปแล้วในหัวข้อต้นๆ และปรับส านวนภาษาบางส่วนใหม่ให้ถูกต้องสมบูรณ์   
ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.3.12 รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม 
       ผู้วิจัยได้ปรับส านวนภาษาในส่วนที่ยังไม่เหมาะสมเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนค าว่า “กระดาษฟริบชาร์ท”  เป็น  “กระดาษฟลิปชาร์ท”  ในทุกกิจกรรม  และจัดล าดับ
การจัดกิจกรรมให้ตรงกับตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นอกจากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นผู้ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอแนะ
ในขณะด าเนินจัดกิจกรรมใดๆ ให้บูรณาการสอดแทรกการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
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องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เหลือ 9 องค์ประกอบไปพร้อมกัน  นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้
ชื่นชมผลงานโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าฉบับที่ส่งให้ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
ซึ่งภาพรวมของโปรแกรมน่าสนใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิหวังว่าโปรแกรมนี้จะเป็นต้นแบบ 
ให้กบัครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่  3  ผลการทดลองใช้โปรแกรม 
 
 ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมกับเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ได้คุณภาพถูกต้องสมบูรณ ์ น าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
จ านวน  20 คน  ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม  
2555  ได้ผลดังนี้ 
  1. ผลการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการจัดกิจกรรมในแต่ละวันเป็นลักษณะ
บรรยายความเรียง  ดังนี้ 
   1.1 ผลการจัดกิจกรรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
    ผู้วิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  เดินทางจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครไปยังอุทยานแห่งชาติภูผายล   
ซึ่งห่างจากชุมชนในอ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 15 กิโลเมตร  อยู่บนเทือกเขาภูพาน  
ท่ามกลางป่าไม้ทิวทัศน์ภูเขาที่ร่มรื่นสวยงาม  สถานที่มีความเป็นส่วนตัวสูง  เหมาะสมอย่างยิ่ง 
กับการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น า  หลังจากนักศึกษาได้เก็บสัมภาระในที่พักเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ในเวลา 08.00–09.00 น.  ผู้วิจัยให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโปรแกรม  เข้ามายังสถานที่ที่ใช้
ฝึกอบรมซึ่งห่างจากที่พักประมาณ 300 เมตร  เพ่ือท าการลงทะเบียน  รับแฟ้มเอกสารรับป้ายชื่อ  
ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับแต่ละคน  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ชี้แจง  การท าแบบประเมินภาวะผู้น าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม  โดยเน้นย้ าให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินให้เป็นจริงตรงกับตนเองมากที่สุด  
จากนั้นจึงให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมลงมือท าการประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมด้วยตนเอง  
ต่อมาเวลา 09.00–09.30 น. ผู้วิจัยได้ด าเนินการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วยตนเอง 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
    ในพิธีเปิดผู้วิจัยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายปกครอง  สุปัญญา   
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ที่ให้เกียรติ 
มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลอดจนได้กล่าวให้โอวาทซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาภาวะผู้น า  ดังค ากล่าวตอนหนึ่งที่ว่า 
“ผมของแสดงความชื่นชมและยินดีมาก  กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ที่ได้รับโอกาสที่ดีได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าในครั้งนี้  
ซึ่งโปรแกรมนี้ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาและน ามาทดลองในภาคสนามกับคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา   
ต้องอาศัยพลังของผู้น านักศึกษา  คือ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ความส าเร็จ
ตลอดจนประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การฯ  ขอให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านได้ตั้งใจฝึกอบรมตามคณะผู้จัดโปรแกรม   
คณะวิทยากรได้สร้างเป็นโปรแกรมพัฒนาไว้แล้ว  ซึ่งผลจากการฝึก  จากการพัฒนาภาวะผู้น า 
ก็จะเกิดสิ่งที่ดีติดตัวนักศึกษาออกไปสู่ชีวิตจริงในการท างาน  และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
ครั้งนี้จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมาก  เพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการ
สื่อสาร  การจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา   
และภาวะผู้น าอ่ืนๆ  ล้วนแล้วแต่ส่งผลท าให้ศักยภาพในการท างานของเรานั้นสูงขึ้นทั้งสิ้น   
อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาต่อไป”  ต่อจากนั้นผู้วิจัย 
ได้กล่าวขอบคุณประธานในพิธีเปิดและมอบของที่ระลึกแทนค าขอบคุณให้กับประธาน   
    เมื่อพิธีการเปิดเสร็จสิ้นลง  ผู้วิจัยได้แนะน าคณะวิทยากรที่ร่วมพัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครตามโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านอาจารย์สมบูรณ์  กุดนอก  และคณะอีก 7 ท่าน  โดยคณะวิทยากรของท่านอาจารย์
สมบูรณ์  กุดนอก  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษา  
สามารถจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้งการคิด  การพูด  และการกระท าได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม  จากนั้นผู้วิจัยได้มอบให้คณะวิทยากรได้ด าเนินงานตามโปรแกรมในเนื้อหาที่ 1  
และ 2 คือ  การละลายพฤติกรรม  ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน  ในการเข้าร่วมโปรแกรม
อยู่ด้วยกัน 3 วัน 2 คืนในครั้งนี้  จนถึงเวลา 12.00 น.  จึงให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพักรับประทาน
อาหารกลางวัน 
    ในขณะที่รับประทานอาหารกลางวันผู้วิจัยและคณะวิทยากรตลอดจน
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล  ได้ร่วมกันประชุมวางแผนในเนื้อหาที่ 4 เป็นการวางแผน  
การจัดกิจกรรมในเนื้อหา  การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม  Walk  Rally  โดยน าคู่มือ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาท าความเข้าใจก าหนดบุคคล 
ที่รับผิดชอบ  ก าหนดสถานที่แต่ละฐานความรู้  เตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ละฐานความรู้  พร้อมทั้ง
อธิบายบทบาทของวิทยากร  การให้คะแนนการตัดสินในแต่ละฐานความรู้  มีการซักถามข้อสงสัย
จนเป็นที่เข้าใจตรงกัน   
    ภาคบ่ายเริ่มกิจกรรม  เวลา 13.00 น. ในเนื้อหาที ่3 การกล้าแสดงออก  
ผู้วิจัยร่วมกับคณะวิทยากรได้ด าเนินการตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโปรแกรม  ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมเกิดความเข้าใจพฤติกรรมกล้าและไม่กล้าแสดงออกเป็นอย่างไร  สาเหตุมาจากอะไร  
และการที่จะให้กล้าแสดงออกควรท าอย่างไร  หลังจากวิทยากรได้เติมเต็มความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
โปรแกรมในเนื้อหาการกล้าแสดงออกแล้ว  จึงให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพักรับประทานอาหารว่าง  
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15 นาที  หลังจากรับประทานอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว  ผู้ช่วยวิทยากรได้ไปเตรียมท าหน้าที่
ประจ าฐานความรู้ทั้ง 3 ฐาน  วิทยากรและผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็น 3 กลุ่ม   
ท าการชี้แจงวิธีการด าเนินกิจกรรมล าดับขั้นตอนการเข้าฐานความรู้ทั้ง 3 ฐาน  ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยากรเตรียมไว้ให้  
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตระหนักถึงการได้รับความรู้  ความส าคัญ  ตลอดจนการน าความรู้ 
ในแต่ละกิจกรรมไปใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หลังจาก
ซ้อมการเข้าออกฐานความรู้  และได้ซักถามข้อสงสัยเป็นที่เข้าใจดีแล้ว  วิทยากรและผู้วิจัยจึงให้
นักศึกษาเข้าฐานความรู้ตามรหัสกลุ่มของตนเอง  จนครบแล้วกลับมาระดมความคิดและน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน  คณะวิทยากรและผู้วิจัยได้เติมเต็มความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้พักผ่อน  ท าภารกิจส่วนตัว   
และรับประทานอาหารเย็น   
    ภาคค่ าเริ่มกิจกรรมเวลา 18.30 น. วิทยากรด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 5 
6 และ 7 คือ กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดให้เร็ว  และคิดเดี่ยวคิดกลุ่ม  ตามล าดับ  ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมมีความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมดีมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์จนมีเวลา 
เหลือ 30 นาที  ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลจึงขออนุญาตผู้วิจัยได้บรรยายแนะน า
สถานที่ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งได้รับความรู้กันถ้วนหน้า  จากนั้นวิทยากรและผู้วิจัย 
ได้นัดหมายให้พร้อมเพรียงกันในกิจกรรมกายบริหารในตอนเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม  2555   
เวลา 05.30 น.  หลังจากได้ซักถามจนเข้าใจทุกคนแล้วจึงได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วแยกย้าย 
เข้าท่ีพักในเวลา 21.30 น.  โดยผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้พักร่วมกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย 
   1.2 ผลการจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555   
    ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้พร้อมกันบริเวณลานหน้าที่พักด้วยชุดกีฬาในเวลา  
05.30 น.  วิทยากรด าเนินกิจกรรมกายบริหาร  ตามถนนรอบส านักงานอุทยานแห่งชาติภูผายล  
ภายหลังกิจกรรมกายบริหาร  วิทยากรจัดให้นั่งบนพ้ืนเป็นวงกลมให้ทุกคนได้พูดลักษณะเสวนา 
ในเรื่อง  ภาวะผู้น าในความคิดของแต่ละคน  จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าท่ีพักท าภารกิจ
ส่วนตัว  และรับประทานอาหารเช้า   
    ภาคเช้าเวลา 08.00–10.15 น. วิทยากรด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 8 คือ
บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน  จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ฝึกปฏิบัติจริง  โดยการพูด
แนะน าตัวและความประทับใจในวัยเด็ก  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ 9 ของโปรแกรมจนถึงเวลา 12.00 น. 
จึงได้พักรับประทานอาหารกลางวัน   
    ภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00–17.30 น. คณะวิทยากรและผู้วิจัยได้
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 10  11  และ 12  คือ  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ศิลปะ
การพูดจูงใจ  และ ศิลปะการเป็นพิธีกร  ตามล าดับ  จากนั้นจึงให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าพักผ่อน  
และรับประทานอาหารเย็น   
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    ภาคค่ าด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 13 คือ  ฝึกการจัดอบรม  โดยให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้แสดงบทบาทต่างๆ ทั้งพิธีกร  ผู้กล่าวรายงาน  ประธาน  วิทยากร  
ผู้เข้าร่วมอบรม  และอ่ืนๆ ตลอดจนการวางแผนและด าเนินการจัดแสดงบทบาทการอบรม 
ตามใบงานที่ได้รับอย่างสมบูรณ์  เป็นที่ประทับใจของคณะวิทยากรและผู้วิจัย  จนถึงเวลา  
21.15 น.  จึงให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสวดมนต์ไหว้พระเข้านอน 
   1.3 ผลการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555   
    ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้พร้อมกันบริเวณลานหน้าที่พักในเวลา 05.30 น.  
เพ่ือท าการเดินป่าศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติภูผายล  โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล  น าเดินป่าตามเส้นทางที่ก าหนดไว้  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลมีข้อมูลและสถานที่ที่ต้องการน าเสนอมาก  จึงขอใช้เวลาเพิ่มอีก 
1 ชั่วโมง  ซึ่งคลาดเคลื่อนจากเวลาที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม  หลังกลับจากเดินป่าผู้วิจัยจึงให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมท าภารกิจส่วนตัว  รวมทั้งรับประทานอาหารเช้าเพียง 30 นาท ี  
และจ าเป็นต้องเลื่อนเวลาด าเนินกิจกรรมในภาคเช้าไปอีก 30 นาที   
    ภาคเช้าเริ่มกิจกรรมเวลา 08.30 น. ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ในเนื้อหาที่ 
14  15  และ 16  คือ พูดตามหัวข้อที่ก าหนด  บทบาทของคณะกรรมการองค์การกับการพูด   
และบทบาทผู้น าหน้าเสาธง  ตามล าดับ  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน   
    ภาคบ่ายเริ่มเวลา  13.00 น.  ในเนื้อหาที่ 17 คือ การพิชิตปัญหาในการ
ท างาน  ได้รับความอนุเคราะห์จากว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ  ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาของการท างาน  มาเป็นวิทยากรในเนื้อหาดังกล่าวจนถึงเวลา 14.15 น.  หลังจาก 
พักรับประทานอาหารว่าง  ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 18 คือ ภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การฯ จากนั้นคณะวิทยากรและผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมในเนื้อหาที่ 19 คือ
สรุปผลที่คาดหวัง  เป็นการน าความคาดหวังในวันแรกมาท าการสรุปร่วมกันจนเป็นที่เข้าใจ 
และพอใจของทุกคน   
    เมื่อด าเนินกิจกรรมที่ 19 เสร็จสิ้นแล้ว  ผู้วจิัยได้ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
จัดสถานที่ใหม่  จากนั้นท าการประเมินภาวะผู้น าหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  และประเมิน 
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    จากนั้นผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้  นับได้ว่าเป็นบรรยากาศท่ีน่าปิติยินดีมาก  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบางคน
พูดด้วยน้ าตา  บางคนพูดได้สักพักก็พูดต่อไม่ได้เนื่องจากตื้นตันใจกับสิ่งที่ตนได้รับ  เสร็จจาก
กล่าวแสดงความรู้สึก  ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมยืนเป็นวงกลม จับมือกันร้องเพลง 
สัมพันธ์สรรค์สร้าง  เพลงก าลังใจ  เพลงค าสัญญา  เดินสัมผัสมือ  และผูกข้อมือ   
    ในเวลา 16.40 น. ได้ด าเนินการในพิธีปิดโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก 
ว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
ประธานได้ให้โอวาทและฝากความหวังกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมดังข้อความตอนหนึ่งที่ว่า  
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“ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน  ที่ตั้งใจ
ฝึกอบรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  และได้รับวุฒิบัตรเป็นตัวการันตีอีกอย่างหนึ่ง  และยิ่ง 
จะชี้ชัดเป็นเชิงประจักษ์อีก  ก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 
ครั้งนี้น าไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาตลอดจนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับคนอ่ืน  ให้คนอ่ืนเกิดศรัทธาในการท าหน้าที่ของเรา  นั่นถือว่าการเข้าร่วมโปรแกรม 
ครั้งนี้เกิดความคุ้มค่าที่สุด  ผมขอฝากการเรียนรู้ให้คู่ไปกับการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความช านาญ  
ไม่หยุดอยู่แค่การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเท่านี้  ผู้น าทุกท่านควรหาประสบการณ์ทุกวิธี 
เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ความช านาญต่างๆ  จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความถี่ในการใช้
ทักษะนั้นๆ  ท่านจะต้องน าไปฝึกหัดขัดเกลาอยู่เสมอ  มีโอกาส  มีเวทีให้แสดง  ท่านจงไขว่คว้า
เอาไว้  ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นบันไดสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างานทั้งสิ้น  ท่านคือบุคคลรุ่นใหม่  
คลื่นลูกใหม่ที่จะไปสร้างสรรค์กิจกรรม  พัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป”  ต่อจากนั้น  ผู้วิจัย 
ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับประธาน  คณะวิทยากร  เจ้าของสถานที่   
และกล่าวอ าลาผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ตลอดจนส่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลับโดยสวัสดิภาพ 
  2. ผลการประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 
ล าดับแรก ได้แก่  การมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และการ
มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ปรากฏผลดังตาราง 14   
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ตาราง 14 ผลการประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  ก่อนและหลังการ 
             เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=20) หลัง (N=20) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 ในการติดต่อสื่อสารข้าพเจ้าจะเป็น

ฝ่ายเริ่มต้นในการทักทายคนอ่ืน
ก่อน 

3.40 .75 ปานกลาง 3.90 .64 มาก 

2 การพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก
ข้าพเจ้าจะไมรู่้สึกประหม่า 

2.30 .86 น้อย 3.45 .99 ปานกลาง 

3 ข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้อง
ไตร่ตรองให้รอบครอบ 

3.35 .58 ปานกลาง 3.85 .58 มาก 

4 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสนทนากับทุก
คนไม่จ ากัดเพศหรือวัย 

4.05 .60 มาก 4.55 .75 มากที่สุด 

5 ข้าพเจ้าชอบอาสาตนเองในการ
ออกน าเสนองานหน้าชั้น 

3.10 .71 ปานกลาง 3.75 .85 มาก 

6 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะสรุปตัดสิน
วิธีการแก้ปัญหาโดยอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของเหตุผลได้   

3.45 .60 ปานกลาง 3.60 1.04 มาก 

7 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าคนอ่ืนจะ
เข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด 

2.95 .60 ปานกลาง 3.05 .94 ปานกลาง 

8 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดในงานที่เป็น 
พิธีการ 

2.80 1.00 ปานกลาง 3.40 .94 ปานกลาง 

9 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนที่
พูดได้ 

3.70 .86 มาก 3.75 1.01 มาก 

10 เมื่อไดร้ับมอบหมายงานกลุ่ม  
ข้าพเจ้าจะน าสมาชิกในการท างาน
นั้น 

3.50 .82 ปานกลาง 4.05 .75 มาก 

11 ข้าพเจ้าสามารถคิดในสิ่งที่
สร้างสรรค์ได้ 

3.65 .93 มาก 3.95 1.27 มาก 

12 ข้าพเจ้าสามารถหาเหตุผล
ประกอบการวิจารณ์การพูดของ
คนอ่ืนได้ 

3.60 .88 มาก 3.70 1.03 มาก 

13 ข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
ต่างๆ ให้เพื่อนทราบโดยไม่อาย 

3.85 .81 มาก 4.20 .83 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=20) หลัง (N=20) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
14 ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะ

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3.35 .48 ปานกลาง 3.75 .78 มาก 

15 ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารโดยการพูด
ให้เพ่ือนๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

3.30 .57 ปานกลาง 4.00 .56 มาก 

16 ข้าพเจ้าจะรู้สึกม่ันใจในการพูดเมื่อ
ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 

2.10 .78 น้อย 2.70 1.17 ปานกลาง 

17 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึนข้าพเจ้าจะหา
วิธีเพ่ือให้ผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้ 

3.85 .67 มาก 3.90 .78 มาก 

18 ข้าพเจ้าสามารถออกเสียงการพูด
ได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

3.25 .85 ปานกลาง 3.45 1.27 ปานกลาง 

19 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดต่อหน้าคน
จ านวนมาก 

3.20 .76 ปานกลาง 3.80 1.05 มาก 

20 ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความ
คิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง 

4.05 .68 มาก 4.05 .60 มาก 

21 หากมีการเสนอความคิดเห็น
ข้าพเจ้าจะเสนอความคิดเห็นนั้น
ก่อนเพ่ือน 

2.40 1.04 น้อย 2.80 1.50 ปานกลาง 

22 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในการท าหน้าที่พิธีกรได้ 

2.90 .55 ปานกลาง 3.50 .76 ปานกลาง 

23 ข้าพเจ้าสามารถพูดให้คนอ่ืนคล้อย
ตามได้  ไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดี 

2.95 .75 ปานกลาง 3.40 .59 ปานกลาง 

24 เมื่อก าหนดหัวข้อให้อย่างฉับพลัน
ข้าพเจ้าไม่รู้สึกกังวลว่าจะพูดไม่ได้ 

2.70 1.03 ปานกลาง 3.15 1.22 ปานกลาง 

25 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ข้าพเจ้ามั่นใจที่
จะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
นั้นได้ 

2.95 .99 ปานกลาง 3.05 .82 ปานกลาง 

26 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้า
สามารถท าให้ผู้ฟังประทับใจได้ 

3.00 .85 ปานกลาง 3.25 1.06 ปานกลาง 

27 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวน าเพ่ือนๆ 
ในกิจกรรมหน้าเสาธงได้ 

3.10 .91 ปานกลาง 3.80 .95 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=20) หลัง (N=20) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
28 ข้าพเจ้าหาแนวทางท่ีหลากหลาย

และเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหา 

3.50 .51 ปานกลาง 4.00 .72 มาก 

29 ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะก่อนจะพูดต่อหน้าคนอื่น 

4.00 .72 มาก 4.35 .67 มาก 

30 ข้าพเจ้ามองว่าคนอ่ืนๆ ก็
เหมือนกับข้าพเจ้าไม่ควรที่จะอาย 

3.60 .82 มาก 4.10 .78 มาก 

31 เมื่อข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาไตร่ตรอง
อย่างดีแล้ว  ข้าพเจ้าก็ยอม
เปลี่ยนแปลงเมื่อความคิดคนอ่ืนมี
เหตุผลที่ดีกว่า 

2.80 1.15 ปานกลาง 2.95 1.39 ปานกลาง 

32 การพูดต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้าจะ
พูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค า 

3.00 .56 ปานกลาง 3.65 .81 มาก 

33 ข้าพเจ้ากล้าที่จะแสดงออกต่อหน้า
คนอ่ืน 

3.15 .81 ปานกลาง 3.70 1.03 มาก 

34 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะ
สอบถามคนที่ใกล้ชิดปัญหานั้น 

3.65 .67 มาก 4.05 .75 มาก 

35 ข้าพเจ้าสามารถวางแผนการพูดให้
อยู่ในกรอบของเวลาที่ก าหนด 

3.05 .51 ปานกลาง 3.50 1.00 ปานกลาง 

36 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะ
ให้คนอ่ืนร่วมคิดแก้ปัญหาด้วย 

3.90 .85 มาก 4.05 1.19 มาก 

37 ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถูกต้องกับ
ความเป็นจริงเหมาะสมกับโอกาส 
บุคคล เวลาและสถานที่ 

3.35 .48 ปานกลาง 3.80 .83 มาก 

38 ข้าพเจ้าพูดทักทายที่ประชุมในการ
ท าหน้าที่พิธีกรได้ 

2.80 .76 ปานกลาง 3.65 .81 มาก 

39 ข้าพเจ้าจะรู้สึกม่ันใจในการพูดเมื่อ
ถูกผู้ฟังจ้องมอง 

2.80 .89 ปานกลาง 3.30 1.12 ปานกลาง 

40 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะ
ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ 

3.70 .92 มาก 4.00 .79 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=20) หลัง (N=20) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
41 ข้าพเจ้าสามารถพูดเชื่อมโยง

ขั้นตอนต่างๆ ในหน้าที่พิธีกรได้ 
3.00 .72 ปานกลาง 3.50 .60 ปานกลาง 

42 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นโดยไม่เขินอาย 

3.60 1.14 มาก 4.40 .88 มาก 

43 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะแสดงใบหน้า  
ท่าทาง  น้ าเสียง  ประกอบการพูด
ได้อย่างเหมาะสม 

3.20 .61 ปานกลาง 3.55 1.23 มาก 

44 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้า
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ฟัง 

3.65 .74 มาก 3.90 1.11 มาก 

45 เมื่อมีการแสดงใดๆ ต่อหน้าคนอื่น
ข้าพเจ้าไม่กลัวถูกล้อเลียนหรือถูก
หัวเราะเยาะ 

3.20 1.19 ปานกลาง 3.60 1.09 มาก 

46 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเชิญประธาน
ในการจัดอบรมเพ่ือประกอบพิธี
เปิดหรือปิดการอบรมได้ 

2.95 .75 ปานกลาง 3.75 .78 มาก 

47 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าและ
กล่าวขอบคุณวิทยากรได้ 

2.85 .58 ปานกลาง 3.75 .91 มาก 

48 เมื่อก าหนดหัวข้อให้โดยไม่มีเวลา
เตรียมตัวข้าพเจ้าก็สามารถพูดได้ 

2.75 .96 ปานกลาง 3.75 .63 มาก 

รวม 3.23 .29 ปานกลาง 3.69 .49 มาก 
 
   จากตาราง 14 พบว่าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก   
ได้แก่  การมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และการมี 
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  โดยรวมพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น   
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรม  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกข้อ  ยกเว้นข้อ 20 
(ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง)  มีค่าเฉลี่ยเท่าเดิม  
  3.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก 
ได้แก่  การมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และการมี 
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ปรากฏผลดังตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรกของผู้เข้าร่วม 
             โปรแกรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 
             องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  

การเปรียบเทียบ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 20 3.23 .29 3.38 0.003 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 20 3.69 .49 

 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (t.01,19 = 2.539) 

    จากตาราง 15 พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีศิลปะในการสื่อสาร 
และจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  สูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา    ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  ปรากฏผลดังตาราง 16 
 

ตาราง 16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
             ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ข้อ รายการ 
ความเหมาะสม 

(N=20) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

X  S.D. 

1 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
โปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา 4.70 .47 มากที่สุด 

2 มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 4.75 .44 มากที่สุด 
3 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ 4.65 .48 มากที่สุด 
4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย 4.40 .59 มาก 
5 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา 4.50 .51 มาก 
6 การจัดกิจกรรมต่างๆ เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 4.35 .48 มาก 
 ของโปรแกรม    
7 กิจกรรมต่างๆ แฝงด้วยความรู้และแง่คิดที่ดี 4.60 .50 มากที่สุด 
8 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบค าตอบด้วย

ตนเอง 
4.50 .51 มาก 

9 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4.35 .58 มาก 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



112 
 
ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ความเหมาะสม 

(N=20) ระดับความ
พึงพอใจ 

X  S.D. 

10 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 4.40 .50 มาก 

11 สื่อประกอบกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะการพูด   
การคิดแก้ปัญหา และการกล้าแสดงออก 

4.35 .58 มาก 

12 สื่อประกอบกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ 4.50 .68 มาก 
13 สื่อประกอบกิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละ

สถานการณ์ 
4.25 .55 มาก 

14 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม
ครั้งนี้ 

4.75 .44 มากที่สุด 

15 โสตทัศนูปกรณ์ (แสง  สี  เสียง) มีความเหมาะสม 3.90 .44 มาก 
16 ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม (3 วัน 2 คืน) เหมาะสม 4.05 .60 มาก 
17 อาหารกลางวัน  อาหารว่างมีความเหมาะสม 4.10 .78 มาก 
18 มีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้ 4.50 .51 มาก 
19 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรม 4.60 .50 มากที่สุด 
 

20 
(ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.60 .50 มากที่สุด 

21 สามารถกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม 

4.80 .41 มากที่สุด 

22 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.80 .41 มากที่สุด 
23 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.25 .55 มาก 
24 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม  4.60 .50 มากที่สุด 
25 เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาวะผู้น า 4.70 .47 มากที่สุด 
26 มีศิลปะในการพูด  การฟัง  การใช้ค าถาม  การตอบ

ค าถาม 
4.60 .50 มากที่สุด 

27 มีทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ 4.35 .48 มาก 
28 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างทั่วถึง 4.80 .41 มากที่สุด 
29 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 4.50 .60 มาก 
30 มีความตั้งใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.60 .50 มากที่สุด 
31 จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 4.35 .48 มาก 
32 ประเมินผลได้สอดคล้องเหมาะสมกับนักศึกษา 4.45 .60 มาก 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



113 
 
ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ความเหมาะสม 

(N=20) ระดับความ
พึงพอใจ 

X  S.D. 
 (ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร    

33 ประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพจริง 4.45 .51 มาก 
34 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมท าให้นักศึกษาทราบจุดเด่น  

จุดที่ควรปรับปรุงพร้อมข้อแนะน า 
4.35 .58 มาก 

35 ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม
เป็นอย่างดี 

4.70 .47 มากที่สุด 

36 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิทยากร 4.85 .36 มากที่สุด 
รวม 4.50 .51 มากที่สุด 

 
   จากตาราง 16 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมต่อโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมต่อโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.90-4.85   
ซึ่งอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากอยู่ระหว่าง 3.90-4.50   
มีจ านวน 20 ข้อ  และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดระหว่าง 4.60-4.85   
มีจ านวน 16 ข้อ 
  5. ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้ประชุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่พบในช่วงเวลา
ด าเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ  
ที่คณะวิทยากรสร้างเงื่อนไขไว้ให้  รู้จักแบ่งภาระหน้าที่กันปฏิบัติ  มีการประชุมและการตัดสินใจ
ร่วมกัน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รับผิดชอบงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  สังเกต
ได้จากเมื่อถึงเวลาพักแต่งานกลุ่มยังไม่เสร็จ  นักศึกษาจะเร่งระดมความคิดแล้วแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบไม่มีใครลุกไปไหนหรือแสดงอาการลุกลี้ลุกลนให้เห็น  นักศึกษาได้แสดงออก 
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม  ได้แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  มีความยุติธรรม  มีความ
เสียสละ และความซื่อสัตย์สังเกตจากไม่ไปลอกงานของกลุ่มอ่ืน  หรือใช้กลโกงฝ่าเงื่อนไขกฎกติกา
ต่างๆ ทั้งๆ มีโอกาสนั้นเกิดข้ึนที่วิทยากรไม่เห็นก็ไม่ฉวยโอกาสเพ่ือประโยชน์ของตนหรือกลุ่ม 
ของตน  นักศึกษาสามารถคิดเองในทางสร้างสรรค์ได้  เช่น การรับประทานอาหารหลังจาก 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



114 
 
ตักอาหารเรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะรอเพ่ือนๆ แล้วพากันกล่าวค าร าลึกถึงบุญคุณของข้าว 
และอาหารที่จะรับประทานในมื้อนั้น  เป็นการสร้างขวัญและการระลึกถึงสิ่งดีงาม  ซึ่งผู้วิจัย 
และคณะวิทยากรไม่ได้บอกกล่าวแต่อย่างใด  ตลอดจนการดูแลความสะอาดห้องพัก  ห้องน้ า  
จนท าให้แม่บ้านได้กล่าวชื่นชมกับผู้วิจัยและคณะวิทยากรว่าน่าเลื่อมใสกับการกระท า 
ของนักศึกษากลุ่มนี้  ไม่ได้สร้างภาระให้กับแม่บ้านแต่อย่างใด   
   ส าหรับการมีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสาไม่เพียงแต่กระท ากับเพื่อนในกลุ่ม
หรือช่วยงานคณะวิทยากรเท่านั้น  ยังช่วยเหลือแม่บ้านที่ท าอาหารมาเลี้ยงเช่นด าเนินการ 
ตักอาหาร  คัดแยกเศษอาหารแยกถ้วยจาน  แก้ว  และช่วยกันยกภาชนะต่างๆ ไปให้แม่บ้าน  
เสร็จแล้วช่วยกันจัดโต๊ะ  เก้าอ้ีในที่อบรมให้เรียบร้อย  ตลอดจนเป็นภาระช่วยเสิรฟ์น้ า  กาแฟ  
ให้กับแขกที่มาเยี่ยมค่ายการอบรม  เป็นที่น่าประทับใจต่อผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งนักศึกษา
สามารถกระท าเองโดยอัตโนมัติไม่มีผู้ใดบอกกล่าวแต่อย่างใด  ในช่วงเวลาเดินป่ารอบอุทยาน
แห่งชาติภูผายล  นักศึกษามีจิตสาธารณะโดยมีการเก็บเศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  กล่องนม  
และขยะอ่ืนๆ ที่นักท่องเที่ยวได้ทิ้งเอาไว้  ตลอดจนได้ช่วยเหลือเพ่ือนที่เหนื่อยล้า  คอยดูแล 
กิ่งไม้ที่จะเกี่ยวเพื่อนขณะเดินป่า  ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี   
จนเจ้าหน้าที่อุทยานที่ท าหน้าที่วิทยากรในการเดินป่ากล่าวชื่นชมในการกระท าท่ีดีงาม 
ของนักศึกษา 
 
ตอนที่  4  ผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม  
  
 หลังจากการทดลองใช้โปรแกรมผ่านไปแล้ว  ผู้วิจัยให้คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ได้แสดงภาวะผู้น าของความเป็นคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอย่างเต็มท่ี  ทั้งการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันคือ  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
ในตอนเช้าเวลา 07.30-08.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์  นักศึกษาจะผลัดเปลี่ยนเวรกันมาปฏิบัติ
หน้าที่  จัดเครื่องเสียง ณ ลานเข้าแถว  พูดเชิญชวนให้เพื่อนๆ ร่วมเข้าแถว  น ากล่าวปรัชญา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร น าร้องเพลงชาติ   
น าสวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตา และขึ้นพูดแจ้งข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ นักศึกษา
ที่มาเข้าแถวแต่ละวันเป็นเวลา 2 เดือน  และในช่วงเวลา 2 เดือน ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  ดังตาราง 7 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
เป็นผู้ด าเนินงาน  ประสานงานจัดเตรียมสถานที่  พิธีกร  และอ่ืนๆ การเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยน าเสนอเป็นผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม  ซึ่งปรากฏผล  ดังนี้ 
  1.  ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
   ผู้วิจัยได้ให้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  ประเมินภาวะผู้น าด้วยตนเองหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน   
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  ผลการประเมินภาวะผู้น า
ดังตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม 
             เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 

ข้อ 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ก่อน (N=20) หลัง (N=20) 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1 มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 2.95 .51 ปานกลาง 4.45 .51 มาก 
2 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 3.45 .75 ปานกลาง 4.70 .47 มากที่สุด 
3 มีความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหา 
3.10 .30 ปานกลาง 4.65 .48 มากที่สุด 

4 มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 3.30 .47 ปานกลาง 4.30 .57 มาก 
5 มีความกระตือรือร้น 3.55 .68 มาก 4.65 .48 มากที่สุด 
6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3.40 .68 ปานกลาง 4.25 .55 มาก 
7 มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 3.70 .65 มาก 4.45 .51 มาก 
8 รู้จักการท างานเป็นทีม 3.95 .60 มาก 4.10 .71 มาก 
9 มีมนุษยสัมพันธ์ 4.05 .75 มาก 4.95 .22 มากที่สุด 
10 มีคุณธรรมจริยธรรม       
    10.1  มีความซื่อสัตย์ 4.35 .61 มาก 4.95 .22 มากที่สุด 
    10.2  มีความเสียสละ 4.00 .64 มาก 4.85 .36 มากที่สุด 
    10.3  มีความยุติธรรม 4.25 .63 มาก 4.95 .22 มากที่สุด 
    10.4  มีความเห็นอกเห็นใจ 

          ผู้อื่น 
4.25 .71 มาก 4.80 .41 มากที่สุด 

11 มีบุคลิกภาพดี 3.40 .68 ปานกลาง 4.60 .50 มากที่สุด 
12 การกล้าตัดสินใจ 3.45 .88 ปานกลาง 4.55 .51 มากที่สุด 

รวม 3.67 .40 มาก 4.61 .21 มากที่สุด 
 
   จากตาราง 17 พบว่าหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยรวมค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้น  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 12 ข้อ  
มีระดับภาวะผู้น าสูงขึ้นทุกข้อ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  ปรากฏผลดังตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม  
             เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 

การเปรียบเทียบ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 20 3.67 .40 9.851 0.000 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 20 4.61 .21 

 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (t.01,19 = 2.539) 
 
   จากตาราง 18 พบว่าหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนครมีภาวะผู้น าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาจากหลายกลุ่ม 
  ผู้วิจัยท าการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  หลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน จากหลายกลุ่ม  
ได้แก่  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 20 คน  เพ่ือนนักศึกษาที่ไม่ใช่
คณะกรรมการองค์การฯ จ านวน 10 คน  ครูอาจารย์ จ านวน 10 คน  คณะผู้บริหาร จ านวน 
5 คน  และผู้ปกครอง จ านวน 10 คน  รวม  55  คน  การประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายกลุ่มก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 
ปรากฏผล  ดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าร่วม 
             โปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 
             องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือนจากการประเมินหลายกลุ่ม 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=55) หลัง (N=55) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 2.56 .60 ปานกลาง 4.29 .56 มาก 
2 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 2.90 .75 ปานกลาง 4.47 .57 มาก 
3 มีความเฉลียวฉลาดในการ

แก้ปัญหา 
2.81 .57 ปานกลาง 4.36 .61 มาก 

4 มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 2.90 .67 ปานกลาง 4.05 .67 มาก 
5 มีความกระตือรือร้น 3.12 .86 ปานกลาง 4.43 .56 มาก 
6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 2.90 .86 ปานกลาง 4.20 .62 มาก 
7 มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 3.05 .89 ปานกลาง 4.18 .64 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ก่อน (N=55) หลัง (N=55) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
8 รู้จักการท างานเป็นทีม 3.34 .75 ปานกลาง 4.74 .43 มากที่สุด 
9 มีมนุษยสัมพันธ์ 3.49 .81 ปานกลาง 4.72 .48 มากที่สุด 
10 มีคุณธรรมจริยธรรม       
    10.1  มีความซื่อสัตย์ 3.70 .85 มาก 4.70 .49 มากที่สุด 
    10.2  มีความเสียสละ 3.60 .80 มาก 4.81 .43 มากที่สุด 
    10.3  มีความยุติธรรม 3.76 .79 มาก 4.65 .51 มากที่สุด 
    10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.70 .78 มาก 4.56 .50 มากที่สุด 

11 มีบคุลิกภาพดี 3.21 .56 ปานกลาง 4.58 .49 มากที่สุด 
12 การกล้าตัดสินใจ 3.01 .82 ปานกลาง 4.23 .60 มาก 

รวม 3.20 .53 ปานกลาง 4.46 .31 มาก 
 
   จากตาราง 19 พบว่าหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยรวมค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้น  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 12 ข้อ 
มีระดับภาวะผู้น าสูงขึ้นทุกข้อ 
  4.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
จากการประเมินหลายกลุ่มก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน ปรากฏผล
ดังตาราง 20 
 
ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
             ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของ 
             คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือนจากการประเมินหลายกลุ่ม 

การเปรียบเทียบ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 55 3.20 .53 19.57 0.000 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 55 4.46 .31 

 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (t.01,54 = 2.3999) 
 
    จากตาราง 20 เป็นการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายกลุ่ม  พบว่าหลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง 
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ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนครมีภาวะผู้น าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01   
  5. ผลการปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
   จากการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้น าผลมาปรับปรุงเพ่ือให้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
    5.1  ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาที่ส าคัญ  และมีความจ าเป็น 
กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีความเข้าใจในเวลาอันสั้น 
    5.2  ปรับปรุงสื่อที่ทันสมัยและหลากหลายมากข้ึน  ตลอดจน
ภาพประกอบมีความชัดเจนมากข้ึน  เพ่ือสร้างจุดสนใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม 
    5.3  ปรับส านวนภาษาให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  เพ่ือความชัดเจน 
ในการสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” รูปแบบในการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research  and  Development) มีความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  3) เพ่ือประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีประชากร 405 คน กลุ่มตัวอย่าง 
210 คน ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น ากับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
20 คน  การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2  
การพัฒนาโปรแกรม  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม  และข้ันตอนที่ 4 การติดตามภายหลัง
การทดลองใช้โปรแกรม  ผู้วิจยัน าเสนอ  การสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรม  ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้โปรแกรม  และตอนที่ 4 ผลการ
ติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
   จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
    1. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องของนักวิชาการและนักการศึกษาได้ 11 ข้อ  คือ  
1) มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  2) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  3) มีความเฉลียวฉลาดใน
การแก้ปัญหา  4) มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  5) มีความกระตือรือร้น  6) มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  7) มีความรับผิดชอบสูง  และมุ่งม่ัน  8) รู้จักการท างานเป็นทีม 9) มีมนุษยสัมพันธ์ 
10) มีคุณธรรมจริยธรรม  11) มีบุคลิกภาพดี 
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    2. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ 12 ข้อ  คือ  1) มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  2) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
3) มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  4) มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  5) มีความกระตือรือร้น   
6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง  7) มีความรับผิดชอบสูง  และมุ่งมั่น  8) รู้จักการท างานเป็นทีม  
9) มีมนุษยสัมพันธ์  10) มีคุณธรรมจริยธรรม  11) มีบุคลิกภาพดี  12) กล้าตัดสินใจ 
    3.  ความคาดหวัง  สภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  สรุปไดด้ังนี้ 
     3.1  ความคาดหวังอยากให้ภาวะผู้น าเกิดข้ึนกับคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษามากที่สุด 5 ข้อ  คือ 1) มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  2) มีความ
กระตือรือร้น  3) มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น  4) มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  มีความซื่อสัตย์  
และ มีความเสียสละ   
     3.2  สภาพปัจจุบันภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่มีระดับต่ า 3 อันดับท้าย ได้แก ่ มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ   
     3.3  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 
  ตอนที่  2  ผลการพัฒนาโปรแกรม 
   การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
    1. ผลการยกร่างโปรแกรม  ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาฉบับร่างมีองค์ประกอบ 2 ส่วน  คือ   
ส่วนค าแนะน าและส่วนรายละเอียด  ส่วนค าแนะน า  ประกอบด้วย  ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม  
ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม  หลักการของโปรแกรม  วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  
เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม  กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม  เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม  สื่อที่ใช้ในโปรแกรม  
การวัดและประเมินผล  ตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ในส่วนรายละเอียด  ซึ่งเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม  
ประกอบด้วย  ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์  เวลาที่ใช้  สื่อประกอบกิจกรรม  วิธีการด าเนิน
กิจกรรม  การประเมินกิจกรรม  และแนวสรุปกิจกรรม   
    2.  ผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปได้ดังนี้ 
     2.1  ผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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     2.2  ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละกิจกรรมของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
     2.3  ผลการปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ   
ท าให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์ 
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน  คือ  ส่วนค าแนะน าและส่วนรายละเอียด  ส่วนค าแนะน าประกอบด้วย  
ค าชี้แจง  ความเป็นมาและความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน  หลักการ  วัตถุประสงค์  เนื้อหา   
ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม  เทคนิค  สื่อ  การวัดและประเมินผล  และตารางโปรแกรม  
ส่วนรายละเอียด  ประกอบด้วย  ชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์  เวลาที่ใช้  สื่อประกอบกิจกรรม  
วิธีการด าเนินกิจกรรม  การประเมินกิจกรรม  และแนวสรุปกิจกรรม   
  ตอนที่  3  ผลการทดลองใช้โปรแกรม 
   การน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาไปทดลองใช้  ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
    1. ผลการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาด าเนินการเป็นไปตามโปรแกรมอย่างสมบูรณ์  ยกเว้น
ในตอนเช้าของวันที่ 21 กรกฎาคม  2555  ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการเข้าร่วมโปรแกรม  เวลา
คลาดเคลื่อนจากโปรแกรมไป 30 นาท ี เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลขอเวลา 
ในการน าเสนอการเดินป่าเพ่ิมเติม 
    2. ผลการประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่    
มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการ
แก้ปัญหา  ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาโดยรวมพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรม  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกข้อ  ยกเว้นข้อ 20 (ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอ
ความคิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง) มีค่าเฉลี่ยเท่าเดิม 
    3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก
ได้แก่  การมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และการมีความ 
เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม  ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  สรุปว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีศิลปะ
ในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
    4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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    5. ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  
สามารถแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ออกมาให้เห็นด้วยตนเอง  โดยไม่มีใครบอกกล่าว      
  ตอนที่  4  ผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม   
   ภายหลังจากการทดลองใช้โปรแกรมผ่านไปแล้ว 2 เดือน  ผู้วิจัยด าเนินการ
ติดตามผล  สรุปได้ดังนี้ 
    1. ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  หลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยรวมค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
    2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  สรุปว่าหลังจากผ่านการเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนครมีภาวะผู้น าสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
    3. ผลการประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
จากหลายกลุ่ม  ได้แก่  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประเมิน  เพ่ือนนักศึกษา 
ที่ไม่ใช่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาประเมิน  ครูอาจารย์ประเมิน  คณะผู้บริหาร
ประเมิน  และผู้ปกครองประเมิน  สรุปว่าหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  โดยรวมค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
    4.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  จากการประเมินหลายกลุ่มก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังผ่านการเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  
สรุปว่า หลังจากผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีภาวะผู้น าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
    5. ผลการปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดที่ส าคัญของเนื้อหา   
สื่อที่ทันสมัย  และภาษาท่ีใช้  ท าให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พบสิ่งที่เกิดขึ้นจึงขออภิปรายผลใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จากการวิจัยพบว่า  
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  1) มีศิลปะในการ
สื่อสารและจูงใจ  2) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  3) มีความเฉลียวฉลาด  4) มีวิสัยทัศน์ 
และคิดสร้างสรรค์  5) มีความกระตือรือร้น  6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง  7) มีความรับผิดชอบสูง  
และมุ่งมั่น  8) รู้จักการท างานเป็นทีม 9) มีมนุษยสัมพันธ์  10) มีคุณธรรมจริยธรรม   
11) มีบุคลิกภาพดี  และ 12) การกล้าตัดสินใจ  ทั้ง 12 ข้อ ส่งผลให้คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้น า  สามารถชักน าจูงใจ  ดลใจ  กระตุ้น  โน้มน้าว   
เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืน  ท าให้คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม  ยอมด าเนินการตาม  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับ  วิโรจน์  สารรัตนะ  (2547 : 41) ; ชาคริต  ชาญชิตปรีชา 
(2548 : 145) ที่กล่าวว่า  ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างผู้น า 
และบุคคลอ่ืนท าให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ   และยังสอดคล้องกับทัศนะ
ของเนตร์พัณณา  ยาวิราช (2550 : 7) ; ภานุศักดิ์  ก าแผง (2550 : 53) ; ยงยุทธ  เกษสาคร 
(2551 : 40) ที่กล่าวว่า  ภาวะผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลที่มีความความคิด  วิสัยทัศน์   
ซึ่งเป็นศลิปะในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นมีพฤติกรรมให้บุคคลอ่ืนยอมรับในความคิด วิสัยทัศน์  
และความสามารถที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้  องค์ประกอบภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาข้างต้นยังได้สอดคล้องกับ  รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2544 : 13)  ที่กล่าวว่าปัจจัย
ที่จะท าให้มีภาวะผู้น า ประกอบด้วย  1) มีอิทธิพล (Influence) ภาวะผู้น าจะเป็นผู้มีอ านาจ 
ต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ  2) มีความตั้งใจ (Intention)  
ภาวะผู้น าจะต้องมีความตั้งใจมุ่งม่ันที่จะท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
3) มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal  Responsibility) ภาวะผู้น าจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบในงานที่กระท าอยู่ในฐานะท่ีกระท าอยู่  4) มีการเปลี่ยนแปลง (Change) ภาวะผู้น า
จะต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และปรับปรุงให้ภารกิจที่เกี่ยวข้องดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา   
5) มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared  Purpose) ทั้งภาวะผู้น าและสมาชิกกลุ่มจะต้องมีจุดหมาย
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน  6) มีการจูงใจผู้ตาม (Followers) ภาวะผู้น าจะต้องมีความสามารถ 
จูงใจให้ผู้ตาม (Followers) ปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาระดับชาติ 4 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาดีเด่น 2 ท่าน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
อีก 3 ท่าน ตลอดจนองค์ประกอบภาวะผู้น ายังสอดคล้องกับผลการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  คือ  
ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  และคณะกรรมการองค์การ
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นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการจัดองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
หน่วยมาตรฐานอยู่ในระดับดีเด่น  ของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 38 ท่าน  จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากการศึกษาวิจัยได้สอดคล้องกับนักวิชาการ  นักการศึกษา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จึงเชื่อได้ว่าเป็นภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน  เหมาะสมกับบริบทของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเป็นการเข้าค่ายฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ร่วมกัน 3 วัน 2 คืน  ในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยมีแนวคิด
เริ่มต้นจากการมองว่าภาวะผู้น าของนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
นั้นสามารถสร้างและพัฒนาได้  ภาวะผู้น าบางข้อนักศึกษามีอยู่แล้วจึงควรที่จะพัฒนาให้สูงขึ้น  
และบางข้อนักศึกษายังไม่มีจึงควรที่จะสร้างให้มีขึ้นสอดคล้องกับ  ไพโรจน์  บาลัน, ผู้แปล (2551 
: 36) ได้กล่าวว่า  ภาวะผู้น าไม่ได้เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติหากต้องการภาวะผู้น าบางทีอาจจะได้
พัฒนาความเชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง  และอาจมีทักษะที่ดีเลิศบางอย่างอยู่แล้ว  เช่น   
การสื่อสารที่ดี  การสร้างแรงขับให้กับคนอ่ืนอย่างดียิ่ง  แต่ถ้ายังขาดทักษะ  ความรู้  หรือ
ประสบการณ์ในส่วนใดก็ควรจะแสวงหาเพื่อพัฒนาให้สูงขึ้น  และเป็นไปตามความคิด 
ของ  Daft (1999,  อ้างถึงใน  สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์.  2550 : 27) ให้ทัศนะว่าผู้น ามิได้เป็นมา 
โดยก าเนิด  ผู้น าสามารถสร้างขึ้นได้  โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความพยายามและการท างานหนัก
ของบุคคลนั้น (Leaders  Are  Not  Born,  Leaders  Are  Made  And  They  Are  Made  
By  Effort  And  Hard  Work) ซึ่งทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ John  Adair (2003 : 1-2) ;  
Maxwell (2549 : 22) กล่าวว่าภาวะผู้น าที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั้นจะมากหรือน้อยคงไม่ได้
ขึ้นอยู่กับอายุแต่ข้ึนอยู่กับการแสดงภาวะผู้น าให้บุคคลอ่ืนได้สัมผัส  ผู้น าที่อายุน้อยหรือแม้แต่
ไม่ใช่ผู้น าไม่มีต าแหน่งสูงสุดในกลุ่ม  ในแผนกในฝ่าย  หรือในองค์กร  แต่พฤติกรรมที่แสดงออก
สามารถมีอิทธิพลหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม 
หรือองค์การแล้วบุคคลนั้นเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีภาวะผู้น าได้  เมื่อแนวคิดของผู้วิจัยผนวกกับ
นักวิชาการนักการศึกษาสอดคล้องกัน  หลังจากผู้วิจัยได้ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา  จึงท าการศึกษาความคาดหวังสภาพปัจจุบัน  และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น า  แล้วน าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 อันดับแรก  ได้แก่  มีศิลปะในการสื่อสาร
และจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  มาสร้างเป็น
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นโปรแกรม
การฝึกอบรม  เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับ McCouley (1986 : 16,  อ้างถึงใน  เบญจพร  แก้วมีศรี.  
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2545 : 64-65) ที่กล่าวว่า  การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า  มีงานวิจัย
ต่างๆ  ยืนยันว่าภาวะผู้น าสามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรม  การฝึกอบรมภาวะผู้น านั้นจะช่วย
ให้ผู้รับการอบรมเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจวิธีการที่จะควบคุมกิจกรรมของกลุ่ม  การฝึกอบรม
จะช่วยให้มีความรู้  รู้กระบวนการในการน า  และรู้จักเทคนิคท่ีจะปรับพฤติกรรมของตน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้  ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ  วรวรรธน์  ศรียาภัย (2554 : 11)  
ที่กล่าวว่า  การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการที่เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถในการท างาน  
และประสบการณ์  ตลอดจนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ในส่วนเทคนิค
ของการพัฒนาภาวะผู้น าที่ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังสอดคล้องกับ Wentling (1992 : 78-79, อ้างถึงใน  
เบญจพร  แก้วมีศรี.  2545 : 71) กล่าวว่า  วธิีที่ใช้พัฒนาภาวะผู้น าที่ใช้มากท่ีสุด  คือ  
การน าเสนอโดยวิทยากร  การอภิปรายภายในกลุ่ม  การสาธิต  การอ่าน  การฝึกหัด  การศึกษา
จากกรณีตัวอย่าง  การแสดงบทบาทสมมติ  เทคนิคดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้น ามาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
จึงเชื่อได้ว่าแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
เหมาะสมที่จะใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าซึ่งเป็นการเข้าค่ายฝึกอบรม 
  3. ผลการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จากผลการวิจัย
พบว่า  หลังจากทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีภาวะผู้น าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  แสดงให้เห็นว่า  
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
สามารถพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้จริง  ทั้งนี้เป็นเพราะ
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยได้เริ่มต้น
การสร้างจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามผู้เกี่ยวข้อง   
ศึกษาสภาพจริง  ท าให้โปรแกรมเหมาะสมกับบริบท  และความต้องการของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพของโปรแกรม
เบื้องต้น 5 ท่าน และประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยเฉพาะอีก 9 ท่าน  ซึ่งผลการ
ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  จะเห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเป็นระบบ
จึงท าให้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพ  
เมื่อน าไปทดลองใช้พัฒนาภาวะผู้น าจึงมีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(กฤษณา  คิดด.ี  2547 : 157) การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(แก้วเวียง น านาผล.  2551 : 181) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการ
จัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ (สุเมธ  ปานะถึก.  2551 : 140)   
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การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
(แสงรุนีย์  มีพร.  2552 : 253) การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ยอดอนงค์  จอมหงษ์พิพัฒน์.  2553 : 160) การพัฒนาภาวะผู้น า
ของพนักงานเทศบาล : กรณีเทศบาลเมืองมุกดาหาร (เยาวลักษณ์  สุตะโคตร.  2553 : 155)  
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(อนันต์  พันนึก.  2554 : 196) การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จินตนา  ศรีสารคาม.  2554 : 259) โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น า 
เชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตวัญจ์ลักษณ์  พวงนิล.  2555 : 469)  
ซึ่งเมื่อน าผลผลิตหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองในภาคสนาม ต่างพบว่า ผลก่อนการพัฒนา
และหลังการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  และจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเน้นการพัฒนาศิลปะการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความ
เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ในการพัฒนาภาวะผู้น าทั้ง 3 ข้อ  ได้ส่งผลให้คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น  รู้จักการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีบุคลิกภาพดี  และกล้าตัดสินใจ  ภาวะผู้น าดังกล่าวมีผลการประเมินสูงขึ้น   
เป็นเพราะได้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer  of  Learning) สอดคล้องกับทัศนะ 
ของชูชีพ  อ่อนโคกสูง (2550 : 77) ที่ให้ทัศนะว่า  การถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นการใช้การเรียน
หรือประสบการณ์ครั้งก่อนที่มีผลต่อการเรียนรู้ครั้งหลัง  โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้น าความรู้ 
และประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมมาบูรณาการกับประสบการณ์ครั้งใหม่ในการแสดง
ภาวะผู้น าตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  เร็วขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การประเมินภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้นตามไปด้วย 
  นอกจากนี้ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมโดยรวม 
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร 
มากที่สุด ( X  = 4.85) ทั้งนี้เป็นเพราะวิทยากรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
สามารถกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการท ากิจกรรม  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม  สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความรู้ความสามารถในการ 
จัดกิจกรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาวะผู้น า  มีศิลปะในการพูด  การฟัง  การใช้ค าถาม  
การตอบค าถาม  มีทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออก 
อย่างทั่วถึง  มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  มีความตั้งใจในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ประเมินผลได้สอดคล้องเหมาะสม
กับนักศึกษา  ประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพจริง  ประเมินผลแต่ละกิจกรรมท าให้นักศึกษา
ทราบจุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุงพร้อมข้อแนะน า  ตลอดจนวิทยากรดูแลเอาใจใส่นักศึกษา 
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ในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นอย่างดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เสถียร  แป้นเหลือ 
(2550 : 120) ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าส าหรับผู้น า
องค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับผู้น า
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 30 คน  โดยวิทยากร  มีการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการฝึกอบรม  มีบุคลิกดีและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีศิลปะในการพูด  การฟัง  และ
การใช้ค าถามค าตอบ  มีความตั้งใจด าเนินการฝึกอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระสามารถ
น าเสนอให้เข้าใจง่าย  มีทักษะในการใช้สื่อ  มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล  มีการ 
บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ  ด าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงออกอย่างทั่วถึง  และมีความสามารถเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการฝึกอบรม  คุณสมบัติของวิทยากรดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้ผู้เข้าอบรมประเมิน 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรในระดับมากท่ีสุด  สอดคล้องกับทัศนะของ  สมบูรณ์  กุดนอก  
(2545 : 1) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า  การจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรต้องศึกษาคู่มือ 
และมีการประชุมคณะวิทยากร  เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อม  ฝึกเล่นเกม  ร้องเพลงและแสดง
ท่าทางประกอบให้คล่อง  มีการประเมินก่อนและหลัง  ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ก าหนด  
และมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมขณะด าเนินกิจกรรม  สอดคล้องกับแนวคิดของ  สุวิทย์  
มูลค า (2545 : 19) ได้กล่าวไว้ว่า  การเป็นวิทยากรมืออาชีพบุคคลนั้นต้องมีจรรยาบรรณวิทยากร  
มีการเตรียมตัวดี  แต่งกายดี  ปรากฏตัวดี  ใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น  การพูดและใช้ภาษาท่าทางดี   
มีการสร้างเอกลักษณ์  และมีการประเมินผล  สอดคล้องกับค ากล่าวของ  นิรันดร์  จุลทรัพย์ 
(2547 : 10) ที่กล่าวว่า  การเลือกผู้ที่จะเป็นวิทยากรเพ่ือการฝึกอบรม  เป็นสิ่งส าคัญและมีผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการจะเลือกใครมาเป็น
วิทยากรจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้  ซึ่งอาจจะต้อง
ค านึงถึงพ้ืนฐานทางการศึกษา  ประสบการณ์ความรู้  ความสามารถทักษะและทัศนคติ 
ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะต้องฝึกอบรม  ทั้งนี้เพราะวิทยากรที่มีประสบการณ์
มากๆ นั้นจะสามารถเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
ในด้านวิทยากรที่จะด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญมาก   
โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกวิทยากร  ท าการศึกษาและติดตามผลงานจนพบคุณสมบัติตาม
นักวิชาการและนักการศึกษาที่ให้ทัศนะไว้ข้างต้น  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  บุคคลที่ท าหน้าที่วิทยากรหรือ
ผู้ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้บรรลุวัตถุประสงค์
และมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมในระดับที่สูง 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าโปรแกรมไปใช้  
   การน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาไปใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผู้เกี่ยวข้องในการน าโปรแกรมไปใช้ควรค านึงถึง
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
    1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  และครู
ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการน าโปรแกรม 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ไปพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
เพราะโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นตามข้ันตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผ่านการทดลองใช้จริง  และได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจนได้
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีภาวะผู้น าในระดับที่สูงขึ้นได้ 
    1.2  ก่อนการน าโปรแกรมไปใช้ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม  และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจทุกขั้นตอน  
ตลอดจนได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เข้าใจร่วมกัน  ซึ่งบางกิจกรรมสามารถ
ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างอ่ืนที่หาง่าย  เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมเป็นส าคัญ 
    1.3  ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม  จะมีแนวคิด  ทฤษฎีหลักวิชาการ
เอาไว้  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้พบเห็นเกิดขึ้นในกิจกรรม  ทั้งแนวคิดของแต่ละกิจกรรม  และ
พฤติกรรมของกลุ่ม  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องสรุปเชื่อมโยงไปสู่การท างานจริงโดยวิทยากรหรือ 
ผู้ด าเนินกิจกรรมคอยเติมเต็มจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในกลุ่มสถานศึกษาอ่ืน  เช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี  เพราะบริบทแตกต่างกันจากวิทยาลัยเทคนิค 
   2.2  ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้น านักศึกษา
ระดับหัวหน้าชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ของผู้น าระดับหัวหน้าชั้นเรียนในสถาบันการอาชีวศึกษา 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคระยอง (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยสารพัดช่างสงขลา (นายอากาศ  จนัตระกูล) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินีแม่ฮ่องสอน (นายอุดม  รูปดี) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ดร.อนันท์  งามสะอาด) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคเขาวง (นายธนกร  ไชยกุล) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม (นายธนวฒัน์  กณะบุตร) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเป็นผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดสุรินทร์ (นายทรงศักดิ์  จันทรุกขา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ (นายพินิจ  วงษ์โสภา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๑๕๐                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เรียน   อดีตประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร (นายสมชาย  นิลจินดา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ       
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ    
ความอนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดแีละขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๓๐๔                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๓๐๔                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสุรินทร ์
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๘๖                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๘๖                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๘๖                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๘๖                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ์ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาคร้ังนี้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดให้นักศึกษาดังกลา่วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้ประกอบการท า
วิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  
 
         (ดร.อุษา  ปราบหงษ)์ 
                            รองผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑิตวทิยาลัยฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคสุรนาร ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคเลย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจดัตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๘๑๙                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑๕ ชดุ 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  เพื่อให้การศึกษาวิจัยของนักศึกษาดังกลา่วส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดเก็บข้อมูลกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยของท่าน  เพื่อน าข้อมูลที่ไดป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ต่อไป  และขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
            
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช)้ 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๕๗๗                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  บุญใบ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กรอบแนวคดิการวิจัย  และนิยามศัพท์เฉพาะ  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๒. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๓. แบบประเมินเคร่ืองมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการท าวิทยานิพนธ์และประเมินเครื่องมือการท าวิทยานพินธ์ทีผู่้วิจยัได้ 
จัดท าขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                       ขอแสดงความนับถือ 
           
 
 

                   (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                   ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๕๗๗                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กรอบแนวคดิการวิจัย  และนิยามศัพท์เฉพาะ  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๒. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๓. แบบประเมินเคร่ืองมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการท าวิทยานิพนธ์และประเมินเครื่องมือการท าวิทยานพินธ์ทีผู่้วิจยัได้ 
จัดท าขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
           
 
 

                    (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                   ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๕๗๗                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กรอบแนวคดิการวิจัย  และนิยามศัพท์เฉพาะ  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๒. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๓. แบบประเมินเคร่ืองมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรา้งภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการท าวิทยานิพนธ์และประเมินเครื่องมือการท าวิทยานพินธ์ทีผู่้วิจยัได้ 
จัดท าขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
           
 
 

                   (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๕๗๗                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   อาจารย์อ าพล  วงค์เฉลียว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กรอบแนวคดิการวิจัย  และนิยามศัพท์เฉพาะ  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๒. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๓. แบบประเมินเคร่ืองมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเปน็ผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการท าวิทยานิพนธ์และประเมินเครื่องมือการท าวิทยานพินธ์ทีผู่้วิจยัได้ 
จัดท าขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
           
 
 

                   (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๕๗๗                มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
               ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน   อาจารย์สมบูรณ์  กุดนอก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กรอบแนวคดิการวิจัย  และนิยามศัพท์เฉพาะ  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๒. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชดุ 
         ๓. แบบประเมินเคร่ืองมือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการ 
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล  และ ดร.อนันท์  
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าทา่นเป็นผูม้ีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการท าวิทยานิพนธ์และประเมินเครื่องมือการท าวิทยานพินธ์ทีผู่้วิจยัได้ 
จัดท าขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 
           
 
 

                   (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                    ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลยั  ปฏิบตัิราชการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บญุใช้ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา  สุวรรณไตรย ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพไหล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพงศ์  จอมหงษ์พิพัฒน์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการอุดม  รูปด ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร 
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการไสว  สีบูจันด ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   รองผู้อ านวยการประจวบ  นครศร ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที ่ ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๔๒                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                           อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เรียน   รองผู้อ านวยการกัมพล  ธรรมแสง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๑ เล่ม 
       ๒.แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม จ านวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเช้ือ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ศึกษาตามหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  เป็น
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล และ ดร.อนันท์ งามสะอาด  
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม    
ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

    ขอแสดงความนับถือ 

          
 
                      (ดร.กติติชัย  โสพันนา) 
                                        ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบณัฑติวิทยาลัย  ปฏิบตัิราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๑๙                     มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                      อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้แบบสอบถาม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๒๐ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ  
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล และ ดร.อนันท์   
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  นักศึกษามีความประสงค์ทดลองใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อหาความเชื่อมั่นในการศึกษาท าวทิยานิพนธ์ ดังนั้น มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านอ านวยความสะดวก ในการทดลองใชแ้บบสอบถามดังกลา่วแก่นักศึกษาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
          
 
                     (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                     ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏบิัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



187 
 

 
 
ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๑๙                     มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                      อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้แบบสอบถาม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคกาฬสนิธุ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๒๐ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ  
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล และ ดร.อนันท์   
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  นักศึกษามีความประสงค์ทดลองใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อหาความเชื่อมั่นในการศึกษาท าวทิยานิพนธ์ ดังนั้น มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านอ านวยความสะดวก ในการทดลองใชแ้บบสอบถามดังกลา่วแก่นักศึกษาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
          
 
                     (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                     ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏบิัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๑๙                     มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                      อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้แบบสอบถาม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๒๐ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ  
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล และ ดร.อนันท์   
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  นักศึกษามีความประสงค์ทดลองใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อหาความเชื่อมั่นในการศึกษาท าวทิยานิพนธ์ ดังนั้น มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านอ านวยความสะดวก ในการทดลองใชแ้บบสอบถามดังกลา่วแก่นักศึกษาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
          
 
                     (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                     ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏบิัติราชการแทน 

      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
 

มห
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ภัฏ
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ที่  ศธ ๐๕๔๒.๑๒/ว ๖๑๙                     มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  
                  ๖๘๐ หมู่ ๑๑  ถนนสกลนคร - อุดรธานี   
                                                                      อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 
 

               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้แบบสอบถาม 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภ ู
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๒๐ ชุด 
 

  ด้วย  นายจักรี  ต้นเชื้อ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ก าลังศึกษาและท าวิทยานพินธ์เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ  
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)  โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล และ ดร.อนันท์   
งามสะอาด  เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
  

  นักศึกษามีความประสงค์ทดลองใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อหาความเชื่อมั่นในการศึกษาท าวทิยานิพนธ์ ดังนั้น มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านอ านวยความสะดวก ในการทดลองใชแ้บบสอบถามดังกลา่วแก่นักศึกษาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
          
 
                     (ดร.กิตติชัย  โสพนันา) 
                                     ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏบิัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๓๗๓๘ 
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๓๒ 
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ที่ ศธ ๐๖๓๒.๐๗/๑๒๙๔                                  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
               อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
               ๔๗๐๐๐ 
 

          ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
    

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม 
 

เรียน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาตภิูผายล  จงัหวัดสกลนคร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า จ านวน ๑ ฉบับ 
 

                     ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จะจัดโครงการพฒันาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาขึน้ในวันที่  ๒๐-๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
   

    ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  พิจารณาแลว้เห็นว่าสถานที่ของท่านเหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่ในการจัดโครงการ  จึงขอความอนุเคราะห์ใช้  อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัด
สกลนคร  เป็นสถานที่ในการพฒันาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตามวนัเวลาดังกล่าว หวังเปน็อย่างยิง่ว่า คงได้รบัความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
                 
                                                   
                                                           (นายสรศิลป์  นันตสุข) 
                      รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
โทร.  ๐-๘๑๘๗-๒๙๓๘-๔ (ครูณรงค์ศักดิ์  ชะเอม) 
 โทรสาร  ๐-๔๒๙๗-๐๒๐๔ , ๐-๔๒๙๗-๒๒๐ 
E-mail snktec@hotmail.com  
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ที่ ศธ ๐๖๓๒.๐๗/ว๑๒๙๖                                       วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
           อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
           ๔๗๐๐๐ 
 

           ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
    

เร่ือง  ขออนุญาตน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

เรียน  ผู้ปกครอง  นาย/นางสาว.............................................. 
 

                     ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จะจัดโครงการพฒันาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาขึน้ในวันที่  ๒๐-๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ  อุทยานแห่งชาติภผูายล  
จังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  
  

    ในการนี้  นักศึกษาในความปกครองของท่าน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  เป็นผู้น าของนักเรียนนักศึกษา  หากได้รบัการพฒันา
ภาวะผูน้ าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุตรหลานท่าน  วิทยาลัย  จึงขออนุญาตน านักศึกษาใน     
ความปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้  อนึ่งในช่วงที่เข้าร่วมโครงการท่านสามารถติดต่อ  
คุณครูจักรี  ต้นเชื้อ  ๐๘๑-๗๖๙-๐๕๙๐  ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาตาม
โครงการ  หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                 
                                                   
                                                           (นายสรศิลป์  นันตสุข) 
                      รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ายินยอมจากผู้ปกครองนักศึกษา 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของ  นาย/นางสาว........................................................................ 
    อนุญาต ไม่อนุญาต  เพราะ.................................................................. 
 ให้นักศึกษาในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้น าได้  
 
       ลงชื่อ…………………………… 
           (                          ) 
              ผู้ปกครองนักศึกษา  
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ที่ ศธ ๐๖๓๒.๐๗/๑๒๙๕                                วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
           อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
           ๔๗๐๐๐ 
 

           ๓    กรกฎาคม    ๒๕๕๕ 
    

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

                     ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จะจัดโครงการพฒันาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาขึน้ในวันที่  ๒๐-๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  อุทยานแห่งชาติภผูายล  
จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา   
 

   วิทยาลัย  พิจารณาแล้วเห็นว่าทา่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ  สามารถ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ได้เป็นอย่างดี  จึงขอความอนุเคราะห์ทา่นอาจารย์สมบูรณ์  กุดนอก  พร้อมคณะ  ซึ่งเป็นบุคลากร 
ในหน่วยงานของท่านมาเปน็วิทยากรในการด าเนนิงานตามโครงการครั้งนี้   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
                 
                                                   
                                                           (นายสรศิลป์  นันตสุข) 
                      รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
โทร.  ๐-๘๑๘๗-๒๙๓๘-๔ (ครูณรงค์ศักดิ์  ชะเอม) 
 โทรสาร  ๐-๔๒๙๗-๐๒๐๔ , ๐-๔๒๙๗-๒๒๐ 
E-mail snktec@hotmail.com  
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร

mailto:snktec@chaiyo.com


193 
 

 
  
                                           
ส่วนราชการ   องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ที่......................................................................วันที่   ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 
 
เรียน    ว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ   
 

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จะจัดโครงการพฒันาภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาขึน้ในวันที่  ๒๐-๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล  
จังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  ซึง่มีวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม 
ที่แนบมาพร้อมนี ้
   

ในส่วนของการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้น าให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  
ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก  และจ าเปน็อย่างยิง่ที่นักศึกษาจะได้รับ
การถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ทีท่รงคุณคา่จากทา่น  ดังนัน้จงึขอความอนุเคราะห์ท่านได้เปน็วทิยากร
ให้ความรู้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  หัวข้อที่ ๑๘ “ภาวะ
ผู้น าของคณะกรรมการองค์การฯ” ในวันอาทิตย์ที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.    
ณ อาคารสัมมนา  อุทยานแห่งชาติภูผายล  จงัหวัดสกลนคร และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้การอนุเคราะห ์
 
 
 

(นายจักรี  ตน้เชื้อ) 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชวีศึกษา 

                   วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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ที่ ศธ ๐๖๓๒.๐๗/๑๔๕๕                               วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
          อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
          ๔๗๐๐๐ 
 

           ๑๙    กรกฎาคม    ๒๕๕๕ 
    

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะการจัดโปรแกรม 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ ดร.อนันท์  งามสะอาด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โปรแกรมเสริมสรา้งภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 
 

                     ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จะจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาขึ้นในวันที่  ๒๐-๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  อุทยานแห่งชาติภูผายล  จังหวัดสกลนคร  
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครในการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา  
 

    ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเห็นว่าท่านผู้อ านวยการ  ดร.อนันท์  งามสะอาด      
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในการพัฒนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา ดังนั้น    
จึงขอความอนเุคราะห์ท่านไดม้าให้ข้อเสนอแนะในการจดัโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเชน่เคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
                             

                                                     ว่าท่ีพันตรี 
                                                                    (วานิช  สมชาติ) 
                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 
ฝ่ายบรหิารทรัพยากร/งานบริหารงานท่ัวไป 
โทร.  ๐-๔๒๙๗-๐๒๐๑-๒   ต่อ ๑๐๓              
โทรสาร  ๐-๔๒๙๗-๒๒๐,๐-๔๒๙๗-๐๒๐๔ 
E-mail snktec@hotmail.com  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 
 1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 2. นายอากาศ  จันตระกูล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
 3. นายอุดม  รูปดี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมิน 
        ทราชินีแม่ฮ่องสอน  
 4. ดร.อนันท์  งามสะอาด  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น 
 
 5. นายธนกร  ไชยกุล   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
 6. นายธนวัฒน์  กณะบุตร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 7. นายทรงศักดิ์  จันทรุกขา  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
        สุรินทร์ 
 8. นายพินิจ  วงษ์โสภา  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
        แห่งประเทศไทย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 9. นายสมชาย  นิลจินดา  อดีตประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้อง  และประเมินความเหมาะสม 
ของเครื่องมือที่จะน ามาใช้ประกอบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  บุญใบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาโปรแกรม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาภาวะผู้น า 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ  

                                                     ประเมินผล 
4. อาจารย์อ าพล  วงศ์เฉลียว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
5. อาจารย์สมบูรณ์  กุดนอก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดฝึกอบรม 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 

ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาที่เป็นคณะกรรมจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 
1. นายอุดม  รูปดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
2. นายไสว  สีบูจันดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาที่เป็นคณะกรรมจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. นายประจวบ  นครศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
5. นายกัมพล  ธรรมแสง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้น าและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์  ประธานสาขาวิชาภาวะผู้น า

ทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั  ไพไหล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาวะผู้น า

ทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างและพัฒนาโปรแกรม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงษ์พิพัฒน์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 
 

1. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ   
240 หมู่ 4  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

2. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   
ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 

3. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   
299  ต าบลคูเมือง  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31190 

4. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
5  ถนนแจ้งสนิท  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  3400  

5. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง   
367 ต าบลบ้านแพง  อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  48140 

6. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   
306  หมู่ 5 ต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 

7. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   
135  ต าบลนาผือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 

8. วิทยาลัยเทคนิคเลย   
272  ถนนเจริญรัฐ  ต าบลกุดป่อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

9. วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ   
319 หมู่ 8 ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีษะเกษ  33000 

10.  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   
96 ถนนแจ้งสนิท  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000 

11.  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   
1 ถนนเทวาภิบาล  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 

12.  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   
508 ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 

13.  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   
322 ถนนจิระ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 

14.  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   
67 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ค าอธิบาย  
 แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยท าเครื่องหมาย    ในช่องการพิจารณา  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
  +1  หมายถึง  ท่านแน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  0  หมายถึง  ท่านไม่แน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
  -1  หมายถึง  ท่านแน่ใจว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นไม่ควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การอนุเคราะห์พิจารณาในครั้งนี้  ขอความเจริญ
จงเกิดขึ้นแก่ท่าน  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น  อันจะเกิดผลดี
กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
 
               
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
 ก่อนที่จะมีแบบสอบถามฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัย
ทีเ่กี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  พบว่าภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเร็จและควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากนักวิชาการนักการศึกษาที่มคีวามเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29  
ขึ้นไปมี 11 ข้อ  ดังนี้  
 1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนร่วมกิจกรรมได้ 
 2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่อาย
ต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ 
ในการคาดการณ์และวางแผนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์เกิดความเจริญงอกงาม 
ต่อองค์การ 
 5.  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัวรีบเร่ง
กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้างความศรัทธา  
ความเชื่อให้เกิดข้ึนกับตนเอง  จนตนเองมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
 7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ 
 8.  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
มั่นอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  ไม่ใช่
เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการประสาน
ความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าทีร่ับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 9.  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและกลุ่ม
คนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
 10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงามของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
 11.  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอ่ืนเห็นอย่างเหมาะสม  
เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว   
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

การพิจารณา 
แน่ใจว่าควรม ี

+1 
ไม่แน่ใจว่าควรม ี

0 
แน่ใจว่าไม่ควรม ี

-1 
1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ    
2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง    
3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา    

4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์    

5.  มีความกระตือรือร้น    

6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง    
7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน    
8.  รู้จักการท างานเป็นทีม    
9.  มีมนุษยสัมพันธ์    

10.  มีคุณธรรมจริยธรรม 
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 
   10.2  มีความเสียสละ 
   10.3  มีความยุติธรรม 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   10.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………... 
…………………………………………………………. 

   
   
   
   
   

 

11.  มีบุคลิกภาพดี    
 
ภาวะผู้น าอ่ืนๆ ที่ท่านคิดว่าควรมีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น…………………………..……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            
      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ 
            นายจักรี  ต้นเชื้อ   นักศึกษาปริญญาเอก 
                  081-7690590 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ค าอธิบาย  
 แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบ
แบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับภาวะผู้น าที่ควรมี  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
  1  หมายถึง  ท่านมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับน้อยที่สุด 
  2  หมายถึง  ท่านมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับน้อย 
  3  หมายถึง  ท่านมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับปานกลาง 
  4  หมายถึง  ท่านมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับมาก 
  5  หมายถึง  ท่านมีความเห็นว่า  ภาวะผู้น าในข้อนั้นควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับมากที่สุด 
 
 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  ขอความเจริญ
จงเกิดขึ้นแก่ท่าน  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น  อันจะเกิดผลดี
กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
 
               
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ก่อนที่จะมีแบบสอบถามฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาระดับชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  พบว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  ดังนี้  
 1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนร่วมกิจกรรมได้ 
 2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่อาย
ต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  และเลือกแนวทางแก้ปัญหาโดยมีการ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ  ตลอดจนมีการประเมินผลจนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถใน
การคาดการณ์และวางแผนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์เกิดความเจริญงอกงามต่อองค์การ 
 5.  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัวรีบเร่ง
กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้างความศรัทธา  
ความเชื่อให้เกิดข้ึนกับตนเอง  จนตนเองม่ันใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
 7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความอดทนเอาใจใส่ 
 8.  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
มั่นอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  ไม่ใช่
เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการประสาน
ความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 9.  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและกลุ่ม
คนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
 10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงามของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
 11.  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอ่ืนเห็นอย่างเหมาะสม  
เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว 
 12.  การกล้าตัดสินใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความเด็ดขาดในการเลือกหรือ
พิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่มีการลังเลใจ   
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แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
O ผู้อ านวยการ  O รองผอ.ฝ่ายพัฒนาฯ  O หัวหน้างานกิจกรรม  O ครูที่ปรึกษาองค์การฯ 
O คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ระดับของภาวะผู้น าที่ควรมี หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ       

2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง       

3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา       
4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์       
5.  มีความกระตือรือร้น       
6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง       

7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน       

8.  รู้จักการท างานเป็นทีม       

9.  มีมนุษยสัมพันธ์       
10.  มีคุณธรรมจริยธรรม 
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 
   10.2  มีความเสียสละ 
   10.3  มีความยุติธรรม 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

 
      
      
      
      

11.  มีบุคลิกภาพดี       
12.  การกล้าตัดสินใจ       
 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            
      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ 
            นายจักรี  ต้นเชื้อ   นักศึกษาปริญญาเอก 
        081-7690590 
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แบบสอบถามระดับภาวะผู้น าที่มี  ของคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ค าอธิบาย  
 แบบสอบถามฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 
 แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าที่ท่านมี  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบแบบสอบถาม
โดยท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับภาวะผู้น าที่ท่านมี  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
  1  หมายถึง  ท่านมี ภาวะผู้น าในข้อนั้น  น้อยที่สุด 
  2  หมายถึง  ท่านมี ภาวะผู้น าในข้อนั้น  น้อย 
  3  หมายถึง  ท่านมี ภาวะผู้น าในข้อนั้น  ปานกลาง 
  4  หมายถึง  ท่านมี ภาวะผู้น าในข้อนั้น  มาก 
  5  หมายถึง  ท่านมี ภาวะผู้น าในข้อนั้น  มากที่สุด 
 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  ขอความเจริญ
จงเกิดขึ้นแก่ท่าน  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยเท่านั้น  อันจะเกิดผลดี
กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป  
 
               
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ก่อนที่จะมีแบบสอบถามฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาระดับชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  พบว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  ดังนี้  
 1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนร่วมกิจกรรมได้ 
 2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่อาย
ต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  และเลือกแนวทางแก้ปัญหาโดยมีการ
วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ  ตลอดจนมีการประเมินผลจนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถใน
การคาดการณ์และวางแผนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์เกิดความเจริญงอกงามต่อองค์การ 
 5.  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัวรีบเร่ง
กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้างความศรัทธา  
ความเชื่อให้เกิดข้ึนกับตนเอง  จนตนเองม่ันใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
 7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความอดทนเอาใจใส่ 
 8.  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
มั่นอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  ไม่ใช่
เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการประสาน
ความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
รว่มมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 9.  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนและกลุ่ม
คนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
 10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงามของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
 11.  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอ่ืนเห็นอย่างเหมาะสม  
เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว 
 12.  การกล้าตัดสินใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความเด็ดขาดในการเลือกหรือ
พิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่มีการลังเลใจ   
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แบบสอบถามระดับภาวะผู้น าที่มี  ของคณะกรรมการ 
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษาอาชีวศึกษา 
ระดับของภาวะผู้น าที่ท่านมี หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ       
2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง       
3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา       
4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์       

5.  มีความกระตือรือร้น       

6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง       

7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน       
8.  รู้จักการท างานเป็นทีม       
9.  มีมนุษยสัมพันธ์       
10.  มีคุณธรรมจริยธรรม 
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 
   10.2  มีความเสียสละ 
   10.3  มีความยุติธรรม 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

 
      
      
      
      

11.  มีบุคลิกภาพดี       
12.  การกล้าตัดสินใจ       
 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
            
                 ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ 
            นายจักรี  ต้นเชื้อ   นักศึกษาปริญญาเอก 
        081-7690590 
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แบบประเมินความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นต่อรายการข้อค าถาม  
ที่จะน ามาเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม  

 
 
 
ค าอธิบาย  
 แบบประเมินฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมของรายการต่างๆ ที่จะน ามาใช้ 
เป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม (ทั้ง 2 ตอน) โดยแสดงความคิดเห็น 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็น   
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

 เหมาะสม  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสม
ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าข้อความในรายการนั้นๆ 
เหมาะสมหรือไม่  ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 ไม่เหมาะสม  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ  
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การอนุเคราะห์พิจารณาในครั้งนี้   
            
  
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                                       081-7690590   
 
 
 
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



213 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
 ก่อนที่จะมีแบบประเมินฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล  ผ่านขั้นตอน 
ต่างๆ มาแล้วดังนี้ 
 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ  พบว่าภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจากนักวิชาการนักการศึกษาที่มีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29  ขึ้นไป 
มี 11 ข้อ 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 2  น าภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9  ท่าน 
แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ  4  ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น  2  ท่าน   
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอีก  3  ท่าน  สรุปว่า 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ 
 
 

  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นจาก  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรม  
ครูที่ปรึกษานักศึกษาองค์การฯ  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จ านวน 38 คน  สรุปว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  และควรมีอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 
 
 

  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาสภาพจริง  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ  หาคุณภาพของเครื่องมือ  
และเก็บข้อมูลจริงกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14  แห่ง  210  คน  สรปุว่าภาวะผูน้ าที่มีความต้องการจ าเป็น  3 ล าดับแรก  
คือ  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาด  
ในการแก้ปัญหา 
 
 

  ขั้นตอนที ่5  สร้างโปรแกรม   ผู้วิจัยน าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  
มาสร้างเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ลักษณะของโปรแกรม  เป็นการเข้าค่ายอบรมใช้เวลา  3 วัน 2 คืนมี  19  กิจกรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมพร้อมความหมายดังนี้ 
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   1.  เพื่อให้มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูด 
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน  และสามารถพูด ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนยอมปฏิบัติตามได้ 
 
   2.  เพื่อให้กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่สร้างสรรค์
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
 
   3.  เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง   
มีความสามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  เลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและลงมือแก้ปัญหา  จนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 
 
  บัดนี้การศึกษาวิจัยมาถึงขั้นตอนที่จะขอรับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดง
ความคิดเห็นประเมินความเหมาะสมของข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เพ่ือจะน าข้อความ
นี้มาใช้เป็นข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมต่อไป 
(ตัวอย่างแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมดังที่แนบมาพร้อมนี้) 
 
ตอนที่ 1  ข้อค าถามเกี่ยวกับภาพรวมของโปรแกรม 
 

ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 
เห

มา
ะส

ม 
ไม

่แน
่ใจ

 
ไม

่เห
มา

ะส
ม 

1 
(ก) ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 

   

2 สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าแต่ละข้อได้    

3 
(ข) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
เขียนได้กระชับชัดเจน 

   

4 ระบุปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง    

5 สมเหตุสมผลที่ต้องสร้างโปรแกรมนี้ข้ึน    

6 
(ค) หลักการของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 

   

7 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง    
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ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

8 
(ง) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 

   

9 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล    

10 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย    

11 สอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญ 
ของโปรแกรม 

   

12 
(จ) เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
น่าสนใจ 

   

13 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    

14 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม    

15 มีประโยชน์น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง    

16 จัดล าดับได้อย่างเหมาะสม    

17 
เหมาะสมกับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน    

18 
(ฉ) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
สอดคล้องกับหลักการของโปรแกรม 

   

19 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม    

20 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย    

21 มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่อง    

22 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    

23 น่าสนใจ    

24 
(ช) เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
ใช้วิธีการที่หลากหลาย 

   

25 สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้    

26 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    

27 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม    
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ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

28 
(ซ) สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

   

29 น าไปใช้ได้จริงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้    

30 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

31 
(ฌ) การวัดและประเมินผล 
สามารถตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมได้ 

   

32 สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม    

33 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    

34 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ………………………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
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ตอนที ่2  ข้อค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม (19 เรื่อง) 
 

ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 

   

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย    

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

   

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล    

5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย    

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

   

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม    

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

   
9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม    
10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้    

11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้    

12 สามารถน าไปใช้ได้จริง    

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 

   

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม    

15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น    

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม    

17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้    

18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 
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ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

   

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา    

22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    

23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้    

24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 

   

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม    

27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้    

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ……………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับข้อความในรายการต่างๆ  
ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการขององค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  

 
 
ค าอธิบาย  
 
 แบบประเมินฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 
 ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมกับข้อความในรายการต่างๆ ที่จะใช้สร้างเป็นแบบประเมินภาวะผู้น าของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยแสดงความคิดเห็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วยการท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 
  สอดคล้อง  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ ถามได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
  ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าข้อความในรายการนั้นๆ 
ถามได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือไม่ 
  ไม่สอดคล้อง  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ ถามได้
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 
 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การอนุเคราะห์พิจารณาในครั้งนี้   
               
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                                         081-7690590   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
 ก่อนที่จะมีแบบประเมินฉบับนี้  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลผ่านขั้นตอนต่างๆ 
มาแล้ว ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ  พบว่าภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจากนักวิชาการนักการศึกษาที่มีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29  ขึ้นไป 
มี 11 ข้อ 

 

  ขั้นตอนที่ 2  น าภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9  ท่าน 
แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ  4  
ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น  2  ท่าน  
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอีก  3  ท่าน  สรุปว่า  
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ 
 

  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นจาก  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรม  
ครูที่ปรึกษานักศึกษาองค์การฯ  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จ านวน 38 คน  สรุปว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  และควรมีอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 
 

  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาสภาพจริง  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ  หาคุณภาพของเครื่องมือ  
และเก็บข้อมูลจริงกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 14  แห่ง  210  คน  สรุปว่าภาวะผู้น าทีม่ีความต้องการจ าเป็น  3 ล าดับแรก  คือ  
มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการ
แก้ปัญหา 
 

  ขั้นตอนที่ 5  สร้างโปรแกรม  ผู้วิจัยน าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับ
แรก  มาสร้างเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาใช้
เวลา  3 วัน 2 คืน 19  กิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพร้อมความหมาย ดังนี้ 
   1.  เพื่อให้มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูดเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน  และสามารถพูด ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนยอมปฏิบัติตามได้ 
   2.  เพื่อให้กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่สร้างสรรค์
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่    
   3.  เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง   
มีความสามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  เลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและลงมือแก้ปัญหา  จนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
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  บัดนี้การศึกษาวิจัยมาถึงขั้นตอนที่จะขอรับความกรุณาจากผูท้รงคุณวุฒิประเมินความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกับข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือจะใช้
เป็นแบบประเมินภาวะผู้น าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมต่อไป (ตัวอย่างแบบประเมินภาวะผู้น าดังที่แนบ) 
 

ข้อที่ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 

เข
้าว

ัตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่ ความคิดเห็น 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 

1 ในการติดต่อสื่อสารข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการ
ทักทายคนอ่ืนก่อน 

+ 1    

2 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสนทนากับทุกคนไม่จ ากัดเพศหรือวัย + 1    

3 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่มั่นใจว่าคนอ่ืนจะเข้าใจข้าพเจ้าพูดหรือไม่ - 1    

4 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนที่พูดได้ + 1    

5 ข้าพเจ้าไม่สามารถหาเหตุผลประกอบการวิจารณ์การพูด
ของคนอ่ืนได้ 

- 1    

6 ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารโดยการพูดให้เพ่ือนๆ เข้าร่วม
กิจกรรมได้ 

+ 1    

7 ข้าพเจ้าไม่สามารถออกเสียงการพูดได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 

- 1    
8 ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง + 1    

9 ข้าพเจ้าสามารถพูดให้คนอ่ืนคล้อยตามได้  ไม่ว่าเรื่องดี
หรือไม่ดี 

+ 1    

10 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถท าให้ผู้ฟัง
ประทับใจได้ 

- 1    

11 ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะก่อนที่จะพูด
ต่อหน้าคนอ่ืน 

+ 1    

12 การพูดต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้าจะพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค า + 1    

13 ข้าพเจ้าไม่สามารถวางแผนการพูดให้อยู่ในกรอบของเวลา
ที่ก าหนด 

- 1    

14 ข้าพเจ้าพูดทักทายที่ประชุมในการท าหน้าที่พิธีกรได้ + 1    

15 ข้าพเจ้าสามารถพูดเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ในหน้าที่พิธีกร
ได้ 

+ 1    
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ข้อที่ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 

เข
้าว

ัตถ
ุปร
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์ข้อ
ที ่ ความคิดเห็น 

สอ
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ไม
่สอ

ดค
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16 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ฟัง 

- 1    

17 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าและกล่าวขอบคุณวิทยากรได้ + 1    

18 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงใบหน้า  ท่าทาง  น้ าเสียง  
ประกอบการพูดได้อย่างเหมาะสม 

- 1    

19 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเชิญประธานในการจัดอบรมเพ่ือ
ประกอบพิธีเปิดหรือปิดการอบรมได้ 

+ 1    

20 การพูดต่อหน้าคนจ านวนมากข้าพเจ้าจะรู้สึกประหม่า - 2    

21 ข้าพเจ้าชอบอาสาตนเองในการออกน าเสนองานหน้าชั้น + 2    

22 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะพูดในงานที่เป็นพิธีการ - 2    

23 เมื่อได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  ข้าพเจ้าจะน าสมาชิกในการ
ท างานนั้น 

+ 2    

24 ข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้เพื่อนได้ทราบ
โดยไม่อาย 

+ 2    
25 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อไม่มีการเตรียมตัว

ล่วงหน้า 
- 2    

26 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก + 2    

27 หากมีการเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะรอให้เพ่ือนเสนอ
ความคิดเห็นก่อน 

- 2    

28 เมื่อก าหนดหัวข้อให้อย่างฉับพลันข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกลัวพูด
ไม่ได้ 

- 2    

29 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวน าเพ่ือนๆ ในกิจกรรมหน้าเสาธงได้ + 2    

30 ข้าพเจ้ามองว่าคนอ่ืนๆ ก็เหมือนกับข้าพเจ้าไม่ควรที่จะอาย + 2    

31 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืน - 2    

32 ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถูกต้องกับความเป็นจริงเหมาะสมกับ
โอกาส บุคคล เวลาและสถานที่ 

+ 2    

33 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อถูกผู้ฟังจ้องมอง - 2    
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ข้อที่ รายการ 
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34 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยไม่เขินอาย + 2    

35 เมื่อมีการแสดงใดๆ ต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้ากลัวถูกล้อเลียน
หรือถูกหัวเราะเยาะ 

- 2    

36 เมื่อก าหนดหัวข้อให้โดยไม่มีเวลาเตรียมตัวข้าพเจ้าก็
สามารถพูดได้ 

+ 2    

37 ข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้องไตร่ตรองให้รอบครอบ + 3    

38 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสรุปตัดสินวิธีการแก้ปัญหาโดยอยู่
บนพื้นฐานของเหตุผลได้   

- 3    

39 สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจข้าพเจ้าจะปรึกษาคนอ่ืน + 3    

40 ข้าพเจ้าไม่สามารถคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้ - 3    

41 ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ + 3    

42 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึนข้าพเจ้าจะหาวิธีเพ่ือให้ผ่านอุปสรรค
นั้นให้ได้ 

+ 3    
43 ข้าพเจ้ายอมด าเนินการตามเพ่ือนที่มีเหตุผลที่ดีกว่า + 3    
44 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท าหน้าที่พิธีกร + 3    

45 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  ข้าพเจ้าไม่มั่นใจที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหานั้นได้ 

- 3    

46 ข้าพเจ้าหาแนวทางท่ีหลากหลายและเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา 

+ 3    

47 เมื่อข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาไตร่ตรองอย่างดีแล้ว  ข้าพเจ้าจะ
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นแม้คนอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่า 

- 3    

48 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะสอบถามคนที่ใกล้ชิด
ปัญหานั้น 

+ 3    

49 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะไม่ให้คนอ่ืนร่วมคิด
แก้ปัญหาด้วย 

- 3    

50 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์  + 3    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ..........................................................................................................................  
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แบบประเมินความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความเห็นต่อแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  

 
 
ค าอธิบาย  
 
 แบบประเมินฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมของรายการต่างๆ ที่จะใช้เป็น
ข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม (โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  
เป็นลักษณะการเข้าค่ายอบรม 3 วัน 2 คืนมี 19 กิจกรรม) โดยแสดงความคิดเห็นในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งด้วยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็น   
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
 

 เหมาะสม  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ เหมาะสม
ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
 
 ไม่แน่ใจ  หมายความว่า  ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าข้อความในรายการนั้นๆ 
เหมาะสมหรือไม่  ที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
 
 ไม่เหมาะสม  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่าข้อความในรายการนั้นๆ  
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
 
 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การอนุเคราะห์พิจารณาในครั้งนี้   
             
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                                       081-7690590   
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
 ก่อนที่จะมีแบบประเมินฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล  ผ่านขั้นตอน  
ต่าง ๆ มาแล้วดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ  พบว่าภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจากนักวิชาการนักการศึกษาที่มีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29 ขึ้นไป 
มี 11 ข้อ 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 2  น าภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9 ท่าน 
แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 4 ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น 2 ท่าน   
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอีก 3 ท่าน  สรุปว่า 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ 
 
 

  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นจาก  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรม  
ครูที่ปรึกษานักศึกษาองค์การฯ  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จ านวน 38 คน  สรุปว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  และควรมีอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 
 
 

  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาสภาพจริง  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ  หาคุณภาพของเครื่องมือ  
และเก็บข้อมูลจริงกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14  แห่ง  210  คน  สรปุว่าภาวะผูน้ าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  
คือ  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาด 
ในการแก้ปัญหา 
 

  ขั้นตอนที ่5  สร้างโปรแกรม   ผู้วิจัยน าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  
มาสร้างเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ลักษณะของโปรแกรม  เป็นการเข้าค่ายอบรมใช้เวลา 3 วัน 2 คืนมี 19 กิจกรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมพร้อมความหมาย ดังนี้ 
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   1.  เพื่อให้มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูด 
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน  และสามารถพูด ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนยอมปฏิบัติตามได้ 
 
   2.  เพื่อให้กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่สร้างสรรค์
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
 
   3.  เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง   
มีความสามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  เลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและลงมือแก้ปัญหา  จนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 
  บัดนี้การศึกษาวิจัยมาถึงขั้นตอนที่จะขอรับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดง
ความคิดเห็นประเมินความเหมาะสมของข้อความในรายการต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้  เพ่ือจะน า 
ข้อความนี้มาใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมต่อไป 
(ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมดังท่ีแนบมาพร้อมนี้) 
 
 

ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 

เห
มา

ะส
ม 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห

มา
ะส

ม 

1 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
โปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา 

   

2 มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้    

3 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ    

4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย    

5 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา    

6 การจัดกิจกรรมต่างๆ เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม    

7 กิจกรรมต่างๆ แฝงด้วยความรู้และแง่คิดที่ดี     

8 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง    

9 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน    

10 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา    
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ข้อที่ รายการ 

ความคิดเห็น 
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11 สื่อประกอบกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะการพูด  การคิดแก้ปัญหา และ
การกล้าแสดงออก 

   

12 สื่อประกอบกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ    

13 สื่อประกอบกิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละสถานการณ์    

14 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้    

15 นักศึกษามีความมั่นใจในการน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

   

16 โสตทัศนูปกรณ์ (แสง  สี  เสียง)มีความเหมาะสม    

17 ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม (3 วัน 2 คืน) มีความเหมาะสม    

18 อาหารกลางวัน  อาหารว่างมีความเหมาะสม    

19 มีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้    

20 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรม    
21 

(ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

   
22 สามารถกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการท ากิจกรรม    

23 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม    

24 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    

25 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม     

26 เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาวะผู้น า    

27 มีศิลปะในการพูด  การฟัง  การใช้ค าถาม  การตอบค าถาม    

28 มีทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ    

29 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างทั่วถึง    

30 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม    

31 มีความตั้งใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ    

32 จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม    
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ข้อที่ รายการ 
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33 ประเมินผลได้สอดคล้องเหมาะสมกับนักศึกษา    

34 ประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพจริง    

35 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมท าให้นักศึกษาทราบจุดเด่น  จุดที่ควร
ปรับปรุงพร้อมข้อแนะน า 

   

36 ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นอย่างดี    

37 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิทยากร    

 
 
 
ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  ……………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 
ค าอธิบาย  
 
 แบบประเมินฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”   
 แบบประเมินฉบับนี้มี 2 ตอน  ตอนที่ 1 ภาพรวมของโปรแกรมและตอนที่ 2 
รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม (19 เรื่อง)  ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม  (แนบมากับแบบประเมินฉบับนี้ ) 
โดยแสดงความคิดเห็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วยตัวเลข 1-5 ลงในช่องระดับความคิดเห็น   
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
  5 หมายความว่า  ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความในรายการนั้นๆ มากที่สุด 
 
  4 หมายความว่า  ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความในรายการนั้นๆ มาก 
 
  3 หมายความว่า  ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความในรายการนั้นๆ ปานกลาง 
 
  2 หมายความว่า  ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความในรายการนั้นๆ น้อย 
 
  1 หมายความว่า  ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความในรายการนั้นๆ น้อยที่สุด 
 
 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การอนุเคราะห์พิจารณาในครั้งนี้   
 
               
               นายจักรี   ต้นเชื้อ 
            นักศึกษาปริญญาเอก 
      สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
         081-7690590 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
 ก่อนที่จะมีแบบประเมินฉบับนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล  ผ่านขั้นตอน  
ต่างๆ มาแล้วดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าจากเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ  พบว่าภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และควรมีในคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาจากนักวิชาการนักการศึกษาที่มีความเห็นสอดคล้องกันร้อยละ 29 ขึ้นไป 
มี 11 ข้อ 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 2  น าภาวะผู้น าทั้ง 11 ข้อไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  9 ท่าน 
แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการจัดประชุมองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 4 ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น 2 ท่าน   
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอีก 3 ท่าน  สรุปว่า 
ภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ 
 
 

  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นจาก  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้างานกิจกรรม  
ครูที่ปรึกษานักศึกษาองค์การฯ  และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  จ านวน 38 คน  สรุปว่าภาวะผู้น าที่ควรมีในคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  และควรมีอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด 
 
 

  ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาสภาพจริง  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ  หาคุณภาพของเครื่องมือ  
และเก็บข้อมูลจริงกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14  แห่ง 210 คน  สรปุว่าภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  
คือ  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาด  
ในการแก้ปัญหา 
 

  ขั้นตอนที่ 5  สร้างโปรแกรม  (แนบมากับแบบประเมินฉบับนี้) ผู้วิจัยน าภาวะผู้น าที่
มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  มาสร้างเป็นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  โปรแกรมเป็นลักษณะการเข้าค่ายอบรมใช้เวลา  3 วัน 2 คืนม ี 19  
กิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพร้อมความหมาย ดังนี้ 
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   1.  เพื่อให้มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง  มีทักษะในการพูด 
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน  และสามารถพูด ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนยอมปฏิบัติตามได้ 
 
   2.  เพื่อให้กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่สร้างสรรค์
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
 
   3.  เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง   
มีความสามารถที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  เลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและลงมือแก้ปัญหา  จนสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้ 
 
  บัดนี้การศึกษาวิจัยมาถึงขั้นตอนที่จะขอรับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
เพ่ือจะเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ภาพรวมของโปรแกรม 

ข้อที ่ รายการ ระดับ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

1 
(ก) ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 

  

2 สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าแต่ละข้อได้   

3 
(ข) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
เขียนได้กระชับชัดเจน 

  

4 ระบุปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง   
5 สมเหตุสมผลที่ต้องสร้างโปรแกรมนี้ข้ึน   

6 
(ค) หลักการของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 

  

7 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง   

8 
(ง) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 

  

9 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล   
10 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย   
11 สอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญ 

ของโปรแกรม 
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ข้อที ่ รายการ ระดับ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

12 
(จ) เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
น่าสนใจ 

  

13 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
14 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม   
15 มีประโยชน์น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง   
16 จัดล าดับได้อย่างเหมาะสม   
17 เหมาะสมกับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน   

18 
(ฉ) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
สอดคล้องกับหลักการของโปรแกรม 

  

19 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม   
20 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
21 มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่อง   
22 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
23 น่าสนใจ   

24 
(ช) เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
ใช้วิธีการที่หลากหลาย 

  

25 สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้   
26 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
27 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม   

28 
(ซ) สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  

29 น าไปใช้ได้จริงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้   
30 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  

31 
(ฌ) การวัดและประเมินผล 
สามารถตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรมได้ 

  

32 สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม   
33 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
34 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ……………………………………………………………...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตอนที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม (19 เรื่อง) 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม ข้อเสนอ 

แนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 

                    

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย                     

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

                    

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล                     
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย                     

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

                    

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

                    

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้                     
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้                     
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง                     

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม ข้อเสนอ 

แนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม                     
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
                    

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม                     
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้                     
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                     

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

                    

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

                    

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา                     
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย                     
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้                     
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                     

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 

                    

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม                     
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริงได้ 
                    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
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แบบประเมินศิลปะการสื่อสารและจูงใจ  การกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  และความ 
เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ค าชี้แจง 
แบบประเมินฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ได้ประเมินภาวะผู้น าตามรายการ
ต่างๆ ด้วยตนเอง ผลการประเมินไม่มีถูกหรือผิด  ขอให้นักศึกษาพิจารณาข้อความตาม
รายการต่างๆว่าแต่ละข้อความตรงกับตัวนักศึกษาเองมากน้อยเพียงใด  เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่
เครื่องหมาย    ลงในช่องตัวเลือกท่ีต้องการ  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 5  หมายถึง  นักศึกษามีความเห็นว่า  ข้อความในรายการนั้น 
ตรงกับตัวนักศึกษามากที่สุด 

 4  หมายถึง  นักศึกษามีความเห็นว่า  ข้อความในรายการนั้น 
 ตรงกับตัวนักศึกษามาก 

 3  หมายถึง  นักศึกษามีความเห็นว่า  ข้อความในรายการนั้น 
ตรงกับตัวนักศึกษาปานกลาง 

 2  หมายถึง  นักศึกษามีความเห็นว่า  ข้อความในรายการนั้น 
ตรงกับตัวนักศึกษาน้อย 

1  หมายถึง  นักศึกษามีความเห็นว่า  ข้อความในรายการนั้น
ตรงกับตัวนักศึกษาน้อยที่สุด 

ข้อที่ รายการ 

ตรงกับตัวข้าพเจ้า 

(5)
มา

กท
ี่สุด

(4)
มา

ก
(3)

ปา
นก

ลา
ง

(2)
น้อ

ย
(1)

น้อ
ยท

ี่สุด

1 ในการติดต่อสื่อสารข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการ 
ทักทายคนอ่ืนก่อน 

2 การพูดต่อหน้าคนจ านวนมากข้าพเจ้าจะรู้สึกประหม่า 

3 ข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้องไตร่ตรองให้รอบครอบ 

4 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสนทนากับทุกคนไม่จ ากัดเพศหรือวัย 

5 ข้าพเจ้าชอบอาสาตนเองในการออกน าเสนองานหน้าชั้น 

6 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสรุปตัดสินวิธีการแก้ปัญหาโดยอยู่บน
พ้ืนฐานของเหตุผลได้   
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ข้อที่ รายการ 

ตรงกับตัวข้าพเจ้า 

(5)
  ม

าก
ที่ส

ุด 
(4)

  ม
าก

 
(3)

  ป
าน

กล
าง

 
(2)

  น
้อย

 
(1)

  น
้อย

ที่ส
ุด 

8 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะพูดในงานที่เป็นพิธีการ      

9 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนที่พูดได้      

10 เมื่อได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  ข้าพเจ้าจะน าสมาชิกในการ
ท างานนั้น 

     

11 ข้าพเจ้าไม่สามารถคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้      

12 ข้าพเจ้าไม่สามารถหาเหตุผลประกอบการวิจารณ์การพูดของ
คนอ่ืนได้ 

     

13 ข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้เพื่อนได้ทราบ
โดยไม่อาย 

     

14 ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้      

15 ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารโดยการพูดให้เพ่ือนๆ เข้าร่วม
กิจกรรมได้ 

     

16 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อไม่มีการเตรียมตัว
ล่วงหน้า 

     
17 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึนข้าพเจ้าจะหาวิธีเพ่ือให้ผ่านอุปสรรคนั้น

ให้ได้ 

     

18 ข้าพเจ้าไม่สามารถออกเสียงการพูดได้ถูกต้องตามหลักภาษา      

19 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก      

20 ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง      

21 หากมีการเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะรอให้เพ่ือนเสนอ
ความคิดเห็นก่อน 

     

22 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท าหน้าที่พิธีกรได้      

23 ข้าพเจ้าสามารถพูดให้คนอ่ืนคล้อยตามได้  ไม่ว่าเรื่องดี
หรือไม่ดี 

     

24 เมื่อก าหนดหัวข้อให้อย่างฉับพลันข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกลัวพูด
ไม่ได้ 

     

25 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  ข้าพเจ้าไม่มั่นใจที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหานั้นได้ 
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ข้อที่ รายการ 

ตรงกับตัวข้าพเจ้า 

(5)
  ม

าก
ที่ส

ุด 
(4)

  ม
าก

 
(3)

  ป
าน

กล
าง

 
(2)

  น
้อย

 
(1)

  น
้อย

ที่ส
ุด 

26 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถท าให้ผู้ฟัง
ประทับใจได้ 

     

27 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวน าเพ่ือนๆ ในกิจกรรมหน้าเสาธงได้      

28 ข้าพเจ้าหาแนวทางท่ีหลากหลายและเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา 

     

29 ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะก่อนที่จะพูด 
ต่อหน้าคนอ่ืน 

     

30 ข้าพเจ้ามองว่าคนอ่ืนๆ ก็เหมือนกับข้าพเจ้าไม่ควรที่จะอาย      

31 เมื่อข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาไตร่ตรองอย่างดีแล้ว  ข้าพเจ้าจะไม่
ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นแม้คนอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่า 

     

32 การพูดต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้าจะพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค า      

33 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืน      

34 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะสอบถามคนที่ใกล้ชิด
ปัญหานั้น 

     
35 ข้าพเจ้าไม่สามารถวางแผนการพูดให้อยู่ในกรอบของเวลาที่

ก าหนด 

     

36 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะไม่ให้คนอ่ืนร่วมคิด
แก้ปัญหาด้วย 

     

37 ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถูกต้องกับความเป็นจริงเหมาะสมกับ
โอกาส บุคคล เวลาและสถานที่ 

     

38 ข้าพเจ้าพูดทักทายที่ประชุมในการท าหน้าที่พิธีกรได้      

39 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อถูกผู้ฟังจ้องมอง      

40 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์      

41 ข้าพเจ้าสามารถพูดเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ในหน้าที่พิธีกรได้      

42 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยไม่เขินอาย      

43 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงใบหน้า  ท่าทาง  น้ าเสียง  
ประกอบการพูดได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อที่ รายการ 

ตรงกับตัวข้าพเจ้า 

(5)
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  ม
าก
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  ป
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าง

 
(2)

  น
้อย

 
(1)

  น
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ุด 

44 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ฟัง 

     

45 เมื่อมีการแสดงใดๆ ต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้ากลัวถูกล้อเลียน
หรือถูกหัวเราะเยาะ 

     

46 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเชิญประธานในการจัดอบรมเพ่ือ
ประกอบพิธีเปิดหรือปิดการอบรมได้ 

     

47 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าและกล่าวขอบคุณวิทยากรได้      

48 เมื่อก าหนดหัวข้อให้โดยไม่มีเวลาเตรียมตัวข้าพเจ้าก็สามารถ
พูดได้ 

     

 
 
ข้อคิดเห็นอื่นๆ  
…………………………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า  ขอให้นักศึกษาพิจารณาข้อความตามรายการต่างๆ แล้วใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของนักศึกษา  ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้ 
  5  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 

ข้อที่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

(5)
  ม

าก
ที่ส

ุด 

(4)
  ม

าก
 

(3)
 ป

าน
กล

าง
 

(2)
  น

้อย
 

(1)
  น

้อย
ที่ส

ุด 

1 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
โปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา 

     
2 มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้      
3 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ      

4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย      

5 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา      

6 การจัดกิจกรรมต่างๆ เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรม 

     

7 กิจกรรมต่างๆ แฝงด้วยความรู้และแง่คิดที่ดี       

8 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบค าตอบ 
ด้วยตนเอง 

     

9 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน      

10 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา      

11 สื่อประกอบกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะการพูด   
การคิดแก้ปัญหา และการกล้าแสดงออก 

     

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม 
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ข้อที่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

(5)
  ม

าก
ที่ส

ุด 

(4)
  ม

าก
 

(3)
 ป

าน
กล

าง
 

(2)
  น

้อย
 

(1)
  น

้อย
ที่ส
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12 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
สื่อประกอบกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ 

     

13 สื่อประกอบกิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม 
ในแต่ละสถานการณ์ 

     

14 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้      

15 โสตทัศนูปกรณ์ (แสง  สี  เสียง)มีความเหมาะสม      

16 ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม (3 วัน 2 คืน) มีความเหมาะสม      

17 อาหารกลางวัน  อาหารว่างมีความเหมาะสม      

18 มีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้      

19 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโปรแกรม      

20 
(ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

     

21 สามารถกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้นในการท ากิจกรรม      

22 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม      
23 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้      
24 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม       

25 เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาวะผู้น า      

26 มีศิลปะในการพูด  การฟัง  การใช้ค าถาม  การตอบค าถาม      

27 มีทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ      

28 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างทั่วถึง      

29 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม      

30 มีความตั้งใจในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ      

31 จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม      

32 ประเมินผลได้สอดคล้องเหมาะสมกับนักศึกษา      

33 ประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพจริง      
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ข้อที่ รายการ 
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34 
(ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
ประเมินผลแต่ละกิจกรรมท าให้นักศึกษาทราบจุดเด่น   
จุดที่ควรปรับปรุงพร้อมข้อแนะน า 

     

35 ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม 
เป็นอย่างดี 

     

36 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิทยากร      

 
 
ข้อคิดเห็นอื่นๆ  
……………………………………………………………………………………………..........................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการ Try-Out กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 4 แห่ง 60 คน 
 

ผลการเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

ระดับภาวะผู้น าท่ีมี 
ค่าอ านาจจ าแนก 

1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 0.491 
2.  กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 0.568 
3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 0.456 
4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 0.518 
5.  มีความกระตือรือร้น 0.284 
6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 0.596 
7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่น 0.507 
8.  รู้จักการท างานเป็นทีม 0.375 
9.  มีมนุษยสัมพันธ์ 0.494 
10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  
   10.1  มีความซื่อสัตย์ 0.668 
   10.2  มีความเสียสละ 0.575 
   10.3  มีความยุติธรรม 0.697 
   10.4  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 0.626 
11.  มีบุคลิกภาพดี 0.608 
12.  การกล้าตัดสินใจ 0.669 

 
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = 0.881 
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ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1 

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับภาพรวมของ
โปรแกรม 
(ก) ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าแต่ละข้อ
ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 

(ข) ความเป็นมาและความส าคัญของ
โปรแกรม 
เขียนได้กระชับชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ระบุปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 สมเหตุสมผลที่ต้องสร้างโปรแกรมนี้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 
(ค) หลักการของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

7 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 
(ง) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
เขียนได้ชัดเจน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

9 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11 สอดคล้องกับความเป็นมาและ

ความส าคัญของโปรแกรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 
(จ) เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
14 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โปรแกรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15 มีประโยชน์น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
16 จัดล าดับได้อย่างเหมาะสม +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
17 เหมาะสมกับระยะเวลา 3 วัน 2 คืน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



247 
 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

18 
(ฉ) กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรม 
สอดคล้องกับหลักการของโปรแกรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

19 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
21 มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
22 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
23 น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24 
(ช) เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 
ใช้วิธีการที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25 สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
26 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
27 เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โปรแกรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28 
(ซ) สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29 น าไปใช้ได้จริงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
30 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

31 
(ฌ) การวัดและประเมินผล 
สามารถตรวจสอบการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32 สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
33 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
34 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1 

ตอนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม  
(19 เรื่อง) 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 กระตุ้นความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 สามารถน าไปใช้ได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้
เหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมได้ 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของ
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

27 มีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบประเมินภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 

ข้อ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 
ตร

งก
ับวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่

ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
 IO

C 

สรุป 

1 2 3 4 5 
1 ในการติดต่อสื่อสารข้าพเจ้าจะเป็น

ฝ่ายเริ่มต้นในการทักทายคนอ่ืนก่อน 
+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสนทนากับทุกคน
ไม่จ ากัดเพศหรือวัย 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่มั่นใจว่าคนอ่ืนจะ
เข้าใจข้าพเจ้าพูดหรือไม่ 

- 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนที่
พูดได้ 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ข้าพเจ้าไม่สามารถหาเหตุผล
ประกอบการวิจารณ์การพูดของคน
อ่ืนได้ 

- 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารโดยการพูด
ให้เพ่ือนๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ข้าพเจ้าไม่สามารถออกเสียงการพูด
ได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

- 1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

8 ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความคิดเห็น
ข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 ข้าพเจ้าสามารถพูดให้คนอ่ืนคล้อย
ตามได้  ไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดี 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้า
ไม่สามารถท าให้ผู้ฟังประทับใจได้ 

- 1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

11 ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะก่อนที่จะพูดต่อหน้าคนอ่ืน 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 การพูดต่อหน้าคนอ่ืนข้าพเจ้าจะพูด
ได้อย่างชัดถ้อยชัดค า 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 
ตร

งก
ับวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่

ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
 IO

C 

สรุป 

1 2 3 4 5 
13 ข้าพเจ้าไม่สามารถวางแผนการพูดให้

อยู่ในกรอบของเวลาที่ก าหนด 
- 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14 ข้าพเจ้าพูดทักทายที่ประชุมในการ
ท าหน้าที่พิธีกรได้ 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15 ข้าพเจ้าสามารถพูดเชื่อมโยงขั้นตอน
ต่างๆ ในหน้าที่พิธีกรได้ 

+ 1 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

16 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้า
ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ฟัง 

- 1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

17 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าและกล่าว
ขอบคุณวิทยากรได้ 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงใบหน้า  
ท่าทาง  น้ าเสียง  ประกอบการพูด
ได้อย่างเหมาะสม 

- 1 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

19 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเชิญประธาน
ในการจัดอบรมเพ่ือประกอบพิธีเปิด
หรือปิดการอบรมได้ 

+ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 การพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก
ข้าพเจ้าจะรู้สึกประหม่า 

- 2 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

21 ข้าพเจ้าชอบอาสาตนเองในการออก
น าเสนองานหน้าชั้น 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

22 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะพูดในงานที่เป็น
พิธีการ 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

23 เมื่อได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  
ข้าพเจ้าจะน าสมาชิกในการท างาน 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24 ข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
ต่างๆ ให้เพื่อนได้ทราบโดยไม่อาย 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อ
ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 

- 2 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 
ตร

งก
ับวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่

ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
 IO

C 

สรุป 

1 2 3 4 5 
26 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดต่อหน้าคน

จ านวนมาก 
+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

27 หากมีการเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้า
จะรอให้เพ่ือนเสนอความคิดเห็นก่อน 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28 เมื่อก าหนดหัวข้อให้อย่างฉับพลัน
ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกลัวพูดไม่ได้ 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวน าเพ่ือนๆ ใน
กิจกรรมหน้าเสาธงได้ 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

30 ข้าพเจ้ามองว่าคนอ่ืนๆ ก็เหมือนกับ
ข้าพเจ้าไม่ควรที่จะอาย 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

31 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อ
หน้าคนอื่น 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32 ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถูกต้องกับความ
เป็นจริงเหมาะสมกับโอกาส บุคคล 
เวลาและสถานที่ 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

33 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อ
ถูกผู้ฟังจ้องมอง 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

34 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอผลงานหน้า
ชั้นโดยไม่เขินอาย 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

35 เมื่อมีการแสดงใดๆ ต่อหน้าคนอื่น
ข้าพเจ้ากลัวถูกล้อเลียนหรือถูก
หัวเราะเยาะ 

- 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

36 เมื่อก าหนดหัวข้อให้โดยไม่มีเวลา
เตรียมตัวข้าพเจ้าก็สามารถพูดได้ 

+ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

37 ข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้อง
ไตร่ตรองให้รอบครอบ 

+ 3 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 
ตร

งก
ับวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่

ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
 IO

C 

สรุป 

1 2 3 4 5 
38 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสรุปตัดสิน

วิธีการแก้ปัญหาโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเหตุผลได้   

- 3 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

39 สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจข้าพเจ้าจะปรึกษา
คนอ่ืน 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

40 ข้าพเจ้าไม่สามารถคิดในสิ่งที่
สร้างสรรค์ได้ 

- 3 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

41 ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

42 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึนข้าพเจ้าจะหา
วิธีเพ่ือให้ผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้ 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

43 ข้าพเจ้ายอมด าเนินการตามเพ่ือนที่มี
เหตุผลที่ดีกว่า 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

44 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในการท าหน้าที่พิธีกรได้ 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

45 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  ข้าพเจ้าไม่มั่นใจที่
จะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้นได้ 

- 3 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

46 ข้าพเจ้าหาแนวทางท่ีหลากหลาย
และเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหา 

+ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

47 เมื่อข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาไตร่ตรอง
อย่างดีแล้ว  ข้าพเจ้าจะไม่ยอม
เปลี่ยนแปลงความคิดนั้นแม้คนอ่ืนมี
เหตุผลที่ดีกว่า 

- 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

48 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะ
สอบถามคนที่ใกล้ชิดปัญหานั้น 

+ 3 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 

ข้อ
คว

าม
ทา

ง 
ตร

งก
ับวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

์ข้อ
ที ่

ความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
 IO

C 

สรุป 

1 2 3 4 5 
49 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะ

ไม่ให้คนอ่ืนร่วมคิดแก้ปัญหาด้วย 
- 3 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

50 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะใช้
เหตุผลไม่ใช้อารมณ์  

+ 3 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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ผลการ Try-Out กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 แห่ง 65 คน 
 

ข้อ รายการ ค่าอ านาจ
จ าแนก 

สรุป 

1 ในการติดต่อสื่อสารข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการทักทาย
คนอ่ืนก่อน 

0.921 ใช้ได้ 

2 การพูดต่อหน้าคนจ านวนมากข้าพเจ้าจะรู้สึกประหม่า 0.826 ใช้ได้ 
3 ข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาทุกครั้งจะต้องไตร่ตรองให้รอบครอบ 0.891 ใช้ได้ 
4 ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสนทนากับทุกคนไม่จ ากัดเพศหรือวัย 0.896 ใช้ได้ 
5 ข้าพเจ้าชอบอาสาตนเองในการออกน าเสนองานหน้าชั้น 0.925 ใช้ได้ 
6 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสรุปตัดสินวิธีการแก้ปัญหาโดยอยู่บน

พ้ืนฐานของเหตุผลได้   
0.873 ใช้ได้ 

7 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่มั่นใจว่าคนอ่ืนจะเข้าใจข้าพเจ้าพูดหรือไม่ 0.873 ใช้ได้ 
8 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะพูดในงานที่เป็นพิธีการ 0.862 ใช้ได้ 
9 สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจข้าพเจ้าจะปรึกษาคนอ่ืน -0.144 ใช้ไม่ได ้
10 ข้าพเจ้าสามารถท่ีจะเข้าใจคนอ่ืนที่พูดได้ 0.910 ใช้ได้ 
11 เมื่อได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  ข้าพเจ้าจะน าสมาชิกในการ

ท างานนั้น 
0.908 ใช้ได้ 

12 ข้าพเจ้าไม่สามารถคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้ 0.836 ใช้ได้ 
13 ข้าพเจ้าไม่สามารถหาเหตุผลประกอบการวิจารณ์การพูดของ

คนอ่ืนได้ 
0.866 ใช้ได้ 

14 ข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้เพื่อนได้ทราบ
โดยไม่อาย 

0.903 ใช้ได้ 

15 ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ 0.894 ใช้ได้ 
16 ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารโดยการพูดให้เพ่ือนๆ เข้าร่วม

กิจกรรมได้ 
0.905 ใช้ได้ 

17 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อไม่มีการเตรียมตัว
ล่วงหน้า 

0.834 ใช้ได้ 

18 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึนข้าพเจ้าจะหาวิธีให้ผ่านอุปสรรคนั้น 0.901 ใช้ได้ 
19 ข้าพเจ้าไม่สามารถออกเสียงพูดได้ถูกต้องตามหลักภาษา 0.805 ใช้ได้ 
20 ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดต่อหน้าคนจ านวนมาก 0.902 ใช้ได้ 
21 ข้าพเจ้ายอมด าเนินการตามเพ่ือนที่มีเหตุผลที่ดีกว่า -0.066 ใช้ไม่ได ้

22 ขณะเพ่ือนสมาชิกเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะตั้งใจฟัง 0.874 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ ค่าอ านาจ
จ าแนก 

สรุป 

23 หากมีการเสนอความคิดเห็นข้าพเจ้าจะรอให้เพ่ือนเสนอ
ความคิดเห็นก่อน 

0.835 ใช้ได้ 

24 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท าหน้าที่  
พิธีกรได้ 

0.898 ใช้ได้ 

25 ข้าพเจ้าสามารถพูดให้คนอ่ืนคล้อยตามได้  ไม่ว่าเรื่องดี
หรือไม่ดี 

0.895 ใช้ได้ 

26 เมื่อก าหนดหัวข้อให้อย่างฉับพลันข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกลัวพูด
ไม่ได้ 

0.890 ใช้ได้ 

27 เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  ข้าพเจ้าไม่มั่นใจที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหานั้นได้ 

0.851 ใช้ได้ 

28 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถท าให้ผู้ฟัง
ประทับใจได้ 

0.879 ใช้ได้ 

29 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวน าเพ่ือนๆ ในกิจกรรมหน้าเสาธงได้ 0.911 ใช้ได้ 
30 ข้าพเจ้าหาแนวทางท่ีหลากหลายและเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

ในการแก้ปัญหา 
0.919 ใช้ได้ 

31 ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะก่อนที่จะพูด ต่อ
หน้าคนอื่น 

0.920 ใช้ได้ 

32 ข้าพเจ้ามองว่าคนอ่ืนๆ ก็เหมือนกับข้าพเจ้าไม่ควรที่จะอาย 0.920 ใช้ได้ 
33 เมื่อข้าพเจ้าคิดแก้ปัญหาไตร่ตรองอย่างดีแล้ว  ข้าพเจ้าจะ 

ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นแม้คนอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่า 
0.819 ใช้ได้ 

34 การพูดต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้าจะพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค า 0.907 ใช้ได้ 
35 ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืน 0.840 ใช้ได้ 
36 การแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะถามคนที่ใกล้ชิดปัญหานั้น 0.900 ใช้ได้ 
37 ข้าพเจ้าไม่สามารถวางแผนการพูดให้อยู่ในกรอบของเวลา  

ที่ก าหนด 
0.817 ใช้ได้ 

38 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะไม่ให้คนอ่ืนร่วมคิด
แก้ปัญหาด้วย 

0.869 ใช้ได้ 

39 ข้าพเจ้าแสดงออกได้ถูกต้องกับความเป็นจริงเหมาะสมกับ
โอกาส บุคคล เวลาและสถานที่ 

0.914 ใช้ได้ 

40 ข้าพเจ้าพูดทักทายที่ประชุมในการท าหน้าที่พิธีกรได้ 0.903 ใช้ได้ 
41 ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ม่ันใจในการพูดเมื่อถูกผู้ฟังจ้องมอง 0.854 ใช้ได้ 
42 ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ข้าพเจ้าจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ 0.914 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ ค่าอ านาจ
จ าแนก 

สรุป 

43 ข้าพเจ้าสามารถพูดเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆ ในหน้าที่ 
พิธีกรได้ 

0.904 ใช้ได้ 

44 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยไม่เขินอาย 0.905 ใช้ได้ 
45 ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะแสดงใบหน้า  ท่าทาง  น้ าเสียง  

ประกอบการพูดได้อย่างเหมาะสม 
0.884 ใช้ได้ 

46 ในการพูดสื่อสารแต่ละครั้งข้าพเจ้าไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ฟัง 

0.887 ใช้ได้ 

47 เมื่อมีการแสดงใดๆ ต่อหน้าคนอื่นข้าพเจ้ากลัวถูกล้อเลียน
หรือถูกหัวเราะเยาะ 

0.865 ใช้ได้ 

48 ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเชิญประธานในการจัดอบรมเพ่ือ
ประกอบพิธีเปิดหรือปิดการอบรมได้ 

0.897 ใช้ได้ 

49 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าและกล่าวขอบคุณวิทยากรได้ 0.899 ใช้ได้ 
50 เมื่อก าหนดหัวข้อให้โดยไม่มีเวลาเตรียมตัวข้าพเจ้า 

ก็สามารถพูดได้ 
0.923 ใช้ได้ 

 
เดิมค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ =  0.991  ตัดออก 2 ข้อ (ข้อ 9 และ ข้อ 21)   

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ = 0.994 
 

ใช้ได้ 
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ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม 

 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1 
(ก) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
โปรแกรมเหมาะสมกับนักศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
4 มีกิจกรรมที่หลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมเหมาะสมกับ

นักศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 การจัดกิจกรรมต่างๆ เอ้ือต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 กิจกรรมต่างๆ แฝงด้วยความรู้และแง่คิด
ที่ดี  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11 สื่อประกอบกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะ

การพูด  การคิดแก้ปัญหา และการกล้า
แสดงออก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 สื่อประกอบกิจกรรมมีความหลากหลาย
และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 สื่อประกอบกิจกรรมเหมาะสมกับ
กิจกรรมในแต่ละสถานการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมโปรแกรมครั้งนี้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15 นักศึกษามีความมั่นใจในการน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

16 โสตทัศนูปกรณ์ (แสง  สี  เสียง)มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 0 0 0.6 ใช้ได้ 

17 ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม  
(3 วัน 2 คืน) มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

18 อาหารกลางวัน  อาหารว่างมีความ
เหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

19 มีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโปรแกรม 
ครั้งนี้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อโปรแกรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

21 
(ข) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
มีการเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

22 สามารถกระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

23 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24 สามารถสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
25 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
26 เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาวะผู้น า +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
27 มีศิลปะในการพูด  การฟัง  การใช้ค าถาม  

การตอบค าถาม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28 มีทักษะในการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
29 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่าง

ทั่วถึง 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

30 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

31 มีความตั้งใจในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32 จัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่ละคน ค่า
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

33 ประเมินผลได้สอดคล้องเหมาะสมกับ
นักศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

34 ประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
35 ประเมินผลแต่ละกิจกรรมท าให้นักศึกษา

ทราบจุดเด่น  จุดที่ควรปรับปรุงพร้อม
ข้อแนะน า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

36 ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในระหว่างการเข้า
ร่วมโปรแกรมเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

37 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
วิทยากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมรายละเอียดของกิจกรรม 19 กิจกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน  
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 1 (การละลายพฤติกรรม) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.00 .86 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.77 .44 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.44 .52 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.66 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.00 .70 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.22 .44 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.44 .52 มาก 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .52 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.66 .50 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น 4.88 .33 มากที่สุด 
16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5.00 .00 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.88 .33 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากท่ีสุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 1 (การละลายพฤติกรรม) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 2 (ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 3.77 .83 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .66 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.55 .52 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .70 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .72 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.44 .72 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 4.33 .50 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.22 .66 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 4.33 .50 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.44 .52 มาก 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .72 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .72 มาก 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็น 4.88 .33 มากที่สุด 
16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 2 (ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.55 .52 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากท่ีสุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.55 .52 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.55 .52 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 3 (เรียนรู้ภาวะผู้น า) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.88 .33 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.22 .66 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .72 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.77 .44 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 3 (เรียนรู้ภาวะผู้น า) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .72 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.55 .72 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.77 .44 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากทีสุ่ด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .44 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .66 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.33 .70 มาก 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 4 (การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk Rally) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.88 .33 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 4 (การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk Rally) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.66 .50 มากทีสุ่ด 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.77 .44 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .70 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.77 .44 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.66 .50 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.88 .33 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.88 .33 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.88 .33 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.55 .52 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 5 (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .72 มากที่สุด 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.55 .52 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.44 .52 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากทีสุ่ด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .72 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.44 .52 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.77 .44 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.77 .44 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.88 .33 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 5 (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.88 .33 มากที่สุด 

 

 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 6 (บทบาทหน้าที่นักศึกษาองค์การฯกับการพูด) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.33 .50 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.44 .52 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .52 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.66 .50 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.44 .52 มาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 6 (บทบาทหน้าที่นักศึกษาองค์การฯกับการพูด) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.77 .44 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.55 .52 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 7 (บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.77 .44 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 7 (บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม 
4.77 .44 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .66 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.66 .70 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.66 .50 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.88 .33 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.55 .52 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .70 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .50 มากทีสุ่ด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.55 .52 มากท่ีสุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 8 (ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจในวัยเด็ก) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.77 .44 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากท่ีสุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.33 .50 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.44 .52 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .52 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.66 .50 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 8 (ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจในวัยเด็ก) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .50 มากทีสุ่ด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.66 .50 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 9 (บทบาทผู้น าหน้าเสาธง) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .72 มากที่สุด 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.88 .33 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.44 .72 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .72 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .66 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.77 .44 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.66 .50 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.77 .44 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 9 (บทบาทผู้น าหน้าเสาธง) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.33 .70 มาก 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.44 .72 มาก 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .70 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .44 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .50 มากทีสุ่ด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .70 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .50 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 10 (ศิลปะการพูดจูงใจ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.77 .44 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.33 .70 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.22 .44 มาก 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



273 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 10 (ศิลปะการพูดจูงใจ) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.66 .70 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.55 .52 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.55 .72 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .44 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.55 .52 มากทีสุ่ด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.55 .50 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .52 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 11 (ศิลปะการเป็นพิธีกร) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.22 .83 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 11 (ศิลปะการเป็นพิธีกร) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.11 .60 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.77 .66 มากทีสุ่ด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .88 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.55 .52 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.55 .72 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.44 .88 มาก 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.55 .72 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.55 .72 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .70 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.33 .70 มาก 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.33 .70 มาก 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.66 .50 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 12 (ฝึกการเป็นพิธีกรในการจัดอบรม) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.11 .78 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.88 .33 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.44 .52 มาก 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.22 .66 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .52 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.44 .52 มาก 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

14 เรียงล าดับขัน้ตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .72 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.55 .72 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.44 .72 มาก 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.44 .72 มาก 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.44 .88 มาก 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.33 .86 มาก 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.44 .70 มาก 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 .72 มาก 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 .70 มาก 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.33 .72 มาก 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



276 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 12 (ฝึกการเป็นพิธีกรในการจัดอบรม) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.55 .72 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.66 .70 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .70 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .70 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 13 (พูดตามหัวข้อที่ก าหนด) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.22 .66 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.55 .72 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.33 .50 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.22 .66 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.33 .70 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .86 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.44 .72 มาก 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.33 .70 มาก 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 13 (พูดตามหัวข้อที่ก าหนด) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .70 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .66 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.44 .72 มาก 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.44 .72 มาก 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .66 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .70 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.44 .72 มาก 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.55 .72 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.66 .70 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .70 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.55 .72 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 14 (เรียนรู้พฤติกรรมการกล้าแสดงออก) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.55 .52 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.11 .78 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.44 .72 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 .52 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.33 .70 มาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 14 (เรียนรู้พฤติกรรมการกล้าแสดงออก) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .50 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.55 .52 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 52 มาก 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.44 .52 มาก 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.44 .52 มาก 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 15 (กระบวนการคิดแก้ปัญหา) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.66 .70 มากที่สุด 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 15 (กระบวนการคิดแก้ปัญหา) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.44 .52 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.55 .52 มากที่สุด 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .52 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.77 .44 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.77 .44 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.77 .44 มากท่ีสุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .44 มากท่ีสุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.88 .33 มากที่สุด 

 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



280 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 16 (คิดให้เร็ว) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 72 มากที่สุด 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.55 .52 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.33 .50 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.33 .50 มาก 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 .52 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.44 .72 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .52 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.66 .50 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.22 .66 มาก 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.44 .72 มาก 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.55 .72 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.55 .72 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .70 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.44 .72 มาก 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.55 .72 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.44 .72 มาก 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 .72 มาก 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.44 .72 มาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 16 (คิดให้เร็ว) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.66 .70 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .66 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.66 .70 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.66 .70 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 17 (คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .86 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.66 .50 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.66 .50 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

5.00 .00 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.44 .52 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.77 .44 มากที่สุด 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .50 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .52 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.66 .50 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 17 (คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

19 
มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม 

4.88 .33 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.66 .50 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากทีสุ่ด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.66 .50 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 18 (ปัญหาของผู้น า) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.44 .72 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.88 .33 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.77 .44 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.88 .33 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.44 .52 มาก 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.55 .52 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.11 .60 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.55 .72 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 18 (ปัญหาของผู้น า) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 
10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.55 .72 มากที่สุด 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 4.88 .33 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .52 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.66 .50 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากทีสุ่ด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.77 .44 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.77 .44 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.88 .33 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 19 (สรุปผลที่คาดหวัง) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

1 
(ก) ชื่อเรื่องกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.33 .70 มาก 

2 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 4.66 .50 มากที่สุด 

3 
(ข) วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4.88 .33 มากที่สุด 

4 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล 4.66 .50 มากที่สุด 
5 มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย 5.00 .00 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความเหมาะสมในกิจกรรมที่ 19 (สรุปผลที่คาดหวัง) (ต่อ) 
ข้อ รายการ  S.D. ความเหมาะสม 

6 
(ค) เวลาที่ใช้ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.55 .52 มากที่สุด 

7 มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

4.66 .50 มากที่สุด 

8 
(ง) สื่อประกอบกิจกรรม 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.33 .70 มาก 

9 ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

4.22 .83 มาก 

10 กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 4.66 .70 มาก 
11 จัดหาหรือผลิตใช้เองได้ 5.00 .00 มากที่สุด 
12 สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

13 
(จ) วิธีการด าเนินกิจกรรม 
น่าสนใจ 4.55 .52 มากที่สุด 

14 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
15 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
4.77 .44 มากที่สุด 

16 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
17 ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.66 .50 มากที่สุด 
18 ทุกขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 
19 มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

20 
(ฉ) การประเมินกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 

21 มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.66 .50 มากที่สุด 
22 มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.77 .44 มากที่สุด 
23 ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
24 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.88 .33 มากที่สุด 

25 
(ช) แนวสรุป 
มีความชัดเจน 4.77 .44 มากที่สุด 

26 ตรงและครอบคลุมสาระส าคัญของกิจกรรม 4.77 .44 มากที่สุด 
27 มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4.77 .44 มากที่สุด 
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ผลการทดสอบค่าที  ภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก  คือ ศิลปะในการสื่อสาร 
และจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  และความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา   

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean  N  Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 posttest  3.6990  20  .49266 .11016 

pretest  3.2354  20  .29238 .06538 

 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 posttest & pretest 20 -.167 .483 

 
 
 
 

Paired Samples Test 
 

 
Paired Differences 

t 

 
 
 
 
 
 

df Sig.(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 posttest -pretest .46354 .61334 .13715 .07118 
.85591 3.38 

19 .003 
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ผลการทดสอบค่าที  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ก่อนและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน 
 
 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1       posttest 

                 pretest 

4.6133 20 .21368 .04778 

3.6767 20 .40133 .08974 

 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 posttest & pretest 20 .151 .525 

 

 

 

 
 

Paired Samples Test 
 

 
Paired Differences 

t 

 
 
 
 
 
 

df Sig.(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 posttest -pretest .93667 .42521 .09508 
.66465 1.20869 9.851 

19 .000 
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ผลการทดสอบค่าที  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ก่อนและหลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้ว 2 เดือน  จากการประเมินหลายกลุ่ม 
 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 posttest 4.4691 55 .31971 .04311 

pretest 3.2097 55 .53999 .07281 

 

 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 posttest & pretest 55 .481 .000 

 

 

 

 
Paired Samples Test 

 
 

Paired Differences 

t 

 
 
 
 
 
 

df Sig.(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 posttest -pretest 
1.25939 .47725 .06435 1.08758 1.43121 19.57 

54 .000 
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ภาพกิจกรรมการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 

     นักศึกษาประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าสู่พิธีเปิด 
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ละลายพฤติกรรมเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญ 
ในการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
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กิจกรรม Walk  Rally ที่สร้างสรรค์  ร่วมมือกันแก้ปัญหา 
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รุ่งเช้าวันใหม่  แจ่มใส  ด้วยการออกก าลังกาย 
พอตอนสายฝึกให้กล้าแสดงออก 
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รุ่งเช้าอีกวัน  ภารกิจส าคัญ  ต้องเดินป่า 
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ปฏิบัติการพูด  ตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
ผู้ช่วยวิทยากรจดค า Comment 
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ผู้น าหญิง  ผู้น าชาย  ฝึกให้ได้ทุกกระบวน 
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จบลงอย่างสง่า  พร้อมคุณค่า  ได้ห่วงหากัน 
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ภาพการแสดงภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
หลังผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
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คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาพูดแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 
ตลอดจนพูดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษา 
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โดย 
 

จักรี  ต้นเชื้อ 
 

นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
: ศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

และเฉลียวฉลาดในการแก้ปญัหา 
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 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเล่มนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  รายละเอียดของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบไปด้วย  ค าชี้แจงในการใช้โปรแกรม  ความเป็นมาและความส าคัญของ
โปรแกรม  แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของโปรแกรม  หลักการของโปรแกรม  วัตถุประสงค์ 
ของโปรแกรม  เนื้อหาของโปรแกรม  ล าดับขั้นในการด าเนินกิจกรรม  เทคนิคท่ีใช้ในโปรแกรม  
สื่อที่ใช้ในโปรแกรม  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนตารางโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า   
และรายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม 
 ความส าเร็จของโปรแกรมนี้ผู้จัดท าต้องขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  
อัมภาผล และ ดร.อนันท์  งามสะอาด  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้
ข้อเสนอแนะในการสร้างและพัฒนาโปรแกรม  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมให้
โปรแกรมนี้ส าเร็จลงด้วยดี  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้      
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเล่มนี้  จะเป็นแนวทางในการยกระดับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษา  เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาต่อไป 
 

           จักรี  ต้นเชื้อ 
                    ผู้จัดท า 
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 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
เป็นโปรแกรมใช้ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งเล่มอย่างละเอียด  ตั้งแต่ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
ไปจนถึง  รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม  เพ่ือจะได้มองเห็นแนวทางในการน าโปรแกรม 
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  การละลายพฤติกรรม  ยิ่งท าได้ดีมากเพียงใด  จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วม 
ในโปรแกรม  แสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรมได้มากเพียงนั้น 
  3.  กิจกรรมในเรื่อง  ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งจะท าให้เกิดกติกา
และแนวทางปฏิบัติร่วมกันเมื่อเข้าร่วมในโปรแกรม  ระหว่างผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการใช้
โปรแกรมกับผู้เข้าร่วมในโปรแกรม  เป็นสิ่งส าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ 
  4.  สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจในการจัด
กิจกรรม  สามารถดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างอ่ืนที่หาง่าย  เหมาะสมกับ
สถานการณ์  สิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมเป็นส าคัญ 
  5.  ทีมวิทยากรควรมีการประชุมร่วมกัน  วางแผนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ให้เข้าใจตรงกัน  บางกิจกรรมจะมีข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากรไว้ให้  ควรมีการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เช่น ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ในการเปิดปิดไฟเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  
หรือจอโปรเจ็คเตอร์ในห้องสัมมนา  หรือประสานฝ่ายอาคารสถานที่เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ 
ในแต่ละฐานของการจัดกิจกรรมเรื่อง  การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk Rally  
ในภาคสนาม  เป็นต้น 
  6.  นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมแล้ว  กิจกรรมต่างๆ ที่จัด 
ในโปรแกรมนี้  วิทยากรควรบูรณาการสอดแทรกภาวะผู้น าที่เหลืออีก 9 ข้อ  เข้าไปด้วย  คือ   
1) การมีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์ 2) ความกระตือรือร้น 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การกล้า
ตัดสินใจ 5) ความรับผิดชอบและมุ่งมั่น  6) การท างานเป็นทีม 7) มนุษยสัมพันธ์  8) คุณธรรม
จริยธรรม  และ 9) บุคลิกภาพ   
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  7.  การนันทนาการในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารว่าง  หรือ  พักรับประทาน
อาหารกลางวัน  เป็นสิ่งที่พึงกระท า  ตลอดจนการเล่าเรื่องข าๆ สอดแทรกมุขตลก  ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกิจกรรม  จะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรม  และเกิดการ
เรียนรู้ในกิจกรรมอย่างมีความสุข 
  8.  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมนี้  ควรใช้ผู้ช่วยวิทยากร 1 คน  ต่อ  
ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม  5  คน  เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมในโปรแกรมขณะด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
  
     
  

 
 กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการพัฒนาความเจริญงอกงาม 
ของนักเรียนนักศึกษา  ถ้าหากจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้  ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา  ความคิด  ทัศนคติ  ค่านิยม  การตัดสินใจ  การควบคุม
อารมณ์  การรับผิดชอบต่อการพูดและการกระท าของตนเอง  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  เกิดความรู้จักตนเอง 
(Self  realization) ดีขึ้น  มีโอกาสพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งการเป็น
ผู้น า (Leadership) ได้มีโอกาสฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ  ได้สนองความสามารถและความ
สนใจของตนเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self  esteem) ได้เรียนรู้ถึงทักษะ 
ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน  
 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและอาสาเข้ามา
ท าหน้าที่บริหารงานกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา” สมาชิกประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากชั้นปีต่างๆ มีต าแหน่งนายก
องค์การฯ  รองนายก  เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  ปฏิคม  และกรรมการต่างๆ 
ด าเนินงานเป็นผู้น าของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่นการเข้าแถวหน้าเสาธง  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้เตรียมเครื่องเสียง  พูดเชิญ
ชวนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาร่วมเข้าแถวหน้าเสาธง  น าสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา  ตลอดจนพูด
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ทราบ  นอกจากนี้กิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ การ
จัดปฐมนิเทศ  การจัดปัจฉิมนิเทศ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมงานร่วมกับครู  
ตั้งแต่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การจัดที่นั่งของนักเรียนนักศึกษา  การพูดเชิญชวนให้ร่วม
กิจกรรมที่จัดอยู่ในขณะนั้น  การนันทนาการ  การเป็นพิธีกรเชิญประธาน  เชิญวิทยากร  กล่าว
ขอบคุณวิทยากร  ในส่วนกิจกรรมที่จัดนอกสถานศึกษาเช่น  การเดินรณรงค์ในเรื่องต่างๆ การน า
นักเรียนนักศึกษาออกไปพัฒนาวัด  หรือกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ าฝนซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการให้บรรลุ

ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกับครู  คณะกรรมการองค์การจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า  ซึ่งจาก
ผลการวิจัยภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า  ภาวะผู้น าที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 3 อันดับแรกที่ต้องได้รับการพัฒนาคือการมีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  การ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  ภาวะผู้น าดังกล่าวเป็น
ความสามารถของคณะกรรมการองค์การในการชักน า  จูงใจ  ให้เพ่ือนนักเรียนนักศึกษา  ยอมรับ
ความคิดหรือยอมด าเนินการ  ยอมปฏิบัติตาม  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ  
ของสถานศึกษา  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นส่งผลต่อความส าเร็จและมีประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

 ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาได้ด าเนินการตามแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง 
และการสร้างวินัยในตนเอง 
   แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง
และการสร้างวินัยในตนเอง  สรุปได้ดังนี้ 
    1.1  การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Leadership  
Development Through  Self-awareness) การรับรู้หรือการตระหนักรู้ (Awareness) เป็น
การหยั่งลึกหรือเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  การรับรู้
หรือการรู้จักตนเอง (Self-awareness) ถือเป็นกลไกส าคัญที่จะเน้นหรือจดจ าในการพัฒนา
ตนเอง (Self-Development) ให้มีประสิทธิผล  ซึ่งจะต้องมีการป้อนกลับด้วยตนเอง 
    1.2  การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างวินัยในตนเอง (Leadership  
Development  Through  Self-discipline) การสร้างวินัยในตนเอง (Discipline) เป็นการ
ปฏิบัติตนด้วยการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
  2. แนวคิดการเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ   
   แนวคิดของการเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ  ได้น ามาใช้เป็นแนวคิดในการ
จัดโปรแกรม  สรุปได้ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของโปรแกรม 
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



297 

 

    2.1  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้และการช่วยเหลือจะยุติลงเมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
    2.2  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอื่น 
    2.3  งานที่มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  เป็นงานที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
    2.4  มีการประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 
  3. แนวคิดการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม  
   แนวคิดการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมที่ยึด
หลักการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  ได้น ามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดโปรแกรม  สรุปได้ดังนี้   
    3.1  เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
    3.2  เป็นการเรียนรู้จากการกระท าจนท าให้เกิดความรู้ใหม่                                    
อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
    3.3  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมท าให้เกิดการขยายตัวของ
เครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่างกว้างขวาง  
    3.4  มีการสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ 
     
   องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 4 ประการดังนี้ 

1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมน า 
ประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 

2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection  and   
discussion) โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้มีโอกาสแสดงออก  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง 

3. ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding  and  
Conceptualization)  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด 

4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment  or  application)  
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมน าเอาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์อ่ืนๆ 
จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตน 
  4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม   
   ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  ได้น ามาเป็นทฤษฎีในการจัดโปรแกรมนี้  
ซึ่งเป็นการเน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) เกิดจากการที่บุคคล
สังเกตการกระท าของผู้อื่นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมโดยมีข้ันตอนของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ดังนี้ 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



298 

 

    4.1 ขั้นให้ความสนใจ (Attention  Phase) ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ การเรียนรู้ 
อาจจะไม่เกิดข้ึน เป็นขั้นตอน ที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) ความสามารถ 
ความมีชื่อเสียง และคุณลักษณะเด่นของตัวแบบจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ  
    4.2  ขั้นจ า (Retention  Phase) เมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ 
จะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้ในระบบความจ าของตนเอง ซึ่งมักจะจดจ าเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดง
พฤติกรรม  
    4.3  ขั้นปฏิบัติ (Reproduction  Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนลองแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจ าไว้  
    4.4  ขั้นจูงใจ (Motivation  Phase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นแสดงผลของการ
กระท า (Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตัวแบบเคยได้รับ 
(Vicarious Consequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจให้
ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) ผู้เรียน 
ก็มักจะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
  5.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ได้น ามาเป็นทฤษฎีในการจัดโปรแกรมนี้  สรุปได้
ดังนี้ 
    5.1  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Practice  Experience) เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการกระท าที่ง่ายไปหายากตามล าดับเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น 
    5.2  การเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual  
Knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสรุปความคิดรวบยอดเรื่องที่เป็นนามธรรมต่างๆ รวมถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการต่างๆ 
    5.3  การพัฒนาตนเอง (Self-development) เป็นการเรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาความเข้าใจและความสามารถต่างๆ ด้วยตนเอง     
    5.4  การบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ (Integration) 
 เป็นการประสานสัมพันธ์ประสบการณ์การสร้างความคิดรวบยอดและการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยตนเองด้วยการวิเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
  6. ทฤษฎีการถ่ายโอนการเรียนรู้  (Transfer  of  Learning) เป็นการใช้การเรียน
หรือประสบการณ์ครั้งก่อน  ทีม่ีผลต่อการเรียนรู้ครั้งหลัง  โดยเฉพาะการถ่ายโอนการเรียนรู้
ทางบวก  ซึ่งอาศัย  การเรียนหรือประสบการณ์ครั้งก่อนสนับสนุนการเรียนครั้งใหม่ท าให้เรียนได้
ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น เรียนการข่ีจักรยานจนขี่จักรยานเป็น เมื่อไปหัดขี่
จักรยานยนต์ก็จะขี่เป็นเร็วกว่าคนที่ไม่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ในการข่ีจักรยานมาก่อน  ใน
การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมต้องการให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมไปสู่
ประสบการณ์ใหม่เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นเรียนวธิีการ
แก้ปัญหาจนแก้ปัญหาได้ แล้วน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้แก้ปัญหาทีป่ระสบใหม่ได้  ดังนั้นเพื่อให้
เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ของผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าวิทยากรจึงควรท าดังนี้   
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   6.1 ชี้ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนในอดีต 
(ประสบการณ์เดิม) กับบทเรียนใหม่ที่ก าลังเรียน (ในแง่ของความคล้ายคลึงกัน) เพ่ือที่จะได้น า
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่    
   6.2 ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจบทเรียนที่ก าลังเรียนอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการเรียนบทเรียนต่อไป   
   6.3 ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนเกินคือเรียนจนรู้และเข้าใจบทเรียนแล้วก็ยัง
ทบทวนซ้ าๆ หรือเรียนซ้ าอีก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แน่นอนชัดเจนซึ่งสามารถที่จะ
น าไปใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ หรือในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ 
 
 
 

 
 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
เป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ  มีหลักการของโปรแกรมดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ในวิทยาลัยเทคนิค   

2. พัฒนาภาวะผู้น าสอดคล้องกับความต้องการในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 

3.  ยึดนักศึกษาที่เข้าร่วมในโปรแกรมเป็นส าคัญ  โดยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
ในกลุ่มได้ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น  และจะปรับตัว
ให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.  วิทยากรจัดกิจกรรมโดยกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบค าตอบด้วยตนเอง   
ค้นพบศักยภาพของตนเอง  และพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง  ภายใต้ค าแนะน าให้การปรึกษาจาก
วิทยากร  เพราะการค้นพบความจริงใดๆ ด้วยตนเอง  นักศึกษาจะเกิดความประทับใจและจดจ า
ได้ดี  ตลอดจนเกิดความคงทนของความรู้นั้น 

5. พฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นเน้นให้แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น า  ซึ่งนักศึกษา 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าหน้าที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการของโปรแกรม 
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 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
เป็นโปรแกรมใช้ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดภาวะผู้น า ดังนี้ 
  1.  มีศิลปะในการสื่อสารและการจูงใจ   
  2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   
  3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา   
 ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  

   
 

 

  
 เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบด้วย  3 ส่วนดังนี้  

1. ศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  เนื้อหาประกอบด้วย  บุคลิกภาพกับการพูด 
ในที่ชุมชน  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  บทบาทของคณะกรรมการองค์การฯกับการพูด  ศิลปะ
การพูดจูงใจ  ศิลปะการเป็นพิธีกร  ฝึกการจัดอบรม  และพูดตามหัวข้อที่ก าหนด   

2. การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  เนื้อหาประกอบด้วย  การกล้าแสดงออก   
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การฯ   ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจวัยเด็ก  และบทบาท 
ผู้น าหน้าเสาธง 

3. ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  เนื้อหาประกอบด้วย  การแก้ปัญหา 
ของผู้น าในกิจกรรม Walk  Rally  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  คิดให้เร็ว  คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม   
และการพิชิตปัญหาในการท างาน  

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
 

เนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรม 
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 กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

1.  ประเมินก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประเมินภาวะผู้น าของตนเองก่อนที่
จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรม 

2.  การละลายพฤติกรรม  เป็นการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน  ท าลาย 
ก าแพงหรือเกราะของแต่ละคนให้เข้ากันได้อย่างสนิทใจเพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   

3.  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรม  ใช้การจัดการเรียนรู้โดย 
กระบวนการกลุ่ม (Learning by the group)  กระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาหรือ
ประสบการณผ์่านกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม  วัดและประเมินผลโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม  ประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะด าเนินกิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามโปรแกรม  มีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1  ขั้นน า  เป็นขั้นที่วิทยากรเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนรู้กิจกรรม   
โดยวิทยากรน าเอาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ก าลัง
ด าเนินอยู่  ซึ่งท าได้โดยการหาเรื่องเล่า  มุขตลก  หรือกิจกรรมที่กระตุ้นเร้าความสนใจ 
ของนักศึกษา  แล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาหรือเรื่องที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมที่ด าเนินอยู่นั้น  ซึ่งจะท า
ให้นักศึกษาเพลิดเพลินไม่เบื่อและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
   3.2  ขั้นด าเนินกิจกรรม  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการเรียนรู้   เพราะเป็นขั้นที่
จะให้ความรู้เนื้อหาอย่างละเอียด  โดยผ่านกิจกรรมนั้นๆ   เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
วิทยากรต้องเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหา  และน าเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้  หรืออาจจะใช้สื่อหลาย
แบบก็ได้  ต้องมีการจัดล าดับขั้นตอนการใช้สื่อให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้   
การใช้สื่อในขั้นนี้จะต้องเป็นสื่อที่เสนอความรู้อย่างละเอียดถูกต้องและชัดเจนแก่นักศึกษา 
   3.3  ขั้นสรุป  เป็นขั้นตอนท่ีผู้เข้าร่วมโปรแกรม  น าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

ที่ผ่านมา  สรุปเป็นเนื้อหาความรู้  อย่างถูกต้องและเข้าใจ  ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ทีต่ั้งไว้  วิทยากรควรกระตุ้นให้นักศึกษาได้อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
แล้วกระตุ้นให้สรุปเป็นความคิดรวบยอดด้วยตัวนักศึกษาเอง 
  4. ประเมินหลังเข้าร่วมโปรแกรม  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประเมินภาวะผู้น าของตนเองหลังจาก
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรมไปแล้ว  ตลอดจนประเมินความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ 
 

ล าดับข้ันในการด าเนินกิจกรรม 
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 เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบด้วย 
  1. การบรรยาย 
  2. การอภิปรายกลุ่ม 
  3. การระดมสมอง 
  4. การแสดงบทบาทสมมติ 
  5. เกม 
  6. เพลง 
  7. การฝึกปฏิบัติ 
  8. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
 

 
 
 

 
  
 สื่อที่ใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาประกอบด้วย 

1. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
2. เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
3. วัสดุอุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม 
4. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกกิจกรรม  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉาย 

โปรเจ็คเตอร์  ไมโครโฟน  เครื่องขยายเสียง โทรโข่ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคที่ใช้ในโปรแกรม 

สื่อที่ใช้ในโปรแกรม 
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 การวัดและประเมินผลของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
  1. ประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

1.1 ประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งมี  
12 ข้อ โดยใช้แบบประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
    1.2 ประเมินภาวะผู้น าในส่วนที่จะพัฒนาโดยเฉพาะซึ่งมี 3 ข้อ  48 รายการ
โดยใช้แบบประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 
  2.  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะที่ด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
ของโปรแกรม ผู้ช่วยวิทยากรประเมินระดับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม 
ในแต่ละกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินในแต่ละกิจกรรม 
  3. ประเมินภาวะผู้น าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 
   3.1  ประเมินภาวะผู้น าในส่วนที่พัฒนาโดยเฉพาะซึ่งมี 3 ข้อ 48 รายการ 
โดยใช้แบบประเมินภาวะผู้น าที่มีความต้องการจ าเป็น 
   3.2  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม 
   3.3  ประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
ซึ่งมี 12 ข้อ  โดยใช้แบบประเมินภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
เมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาครบ 2 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



304 

 

 
 

  
 
 
 
   

เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
08.00-09.00  - รายงานตัว   

- ประเมินก่อน
เข้าโปรแกรม 

- ลงทะเบียน, จัดท าป้ายชื่อ,แจก 
   แฟ้มเอกสาร/อุปกรณ์  
- ท าแบบประเมินพฤติกรรม 
   ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

แฟ้มเอกสาร 
แบบประเมิน   

09.00-09.30 พิธีเปิดการ
อบรม 

- กล่าวรายงานผู้กล่าวคือ…………… 
- กล่าวเปิดงานประธานเปิดงาน 
   คือ………………………. 

ค ากล่าว
รายงาน / 
ค ากล่าวเปิด 

09.30-10.00 1) การละลาย
พฤติกรรม 

- สัมภาษณ์สมาชิก 
- น าเสนอ  อภิปรายและสรุปร่วมกัน 

เอกสารชุด
กิจกรรมท่ี 1   

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15-12.00 2) ความ

คาดหวัง 
และข้อตกลง
ร่วมกัน 

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมความคิด  
   สิ่งท่ีคาดหวัง 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอความคาดหวัง 
   หน้าชั้น  
- วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุป 
- สร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อ 
   เป็นมติของการเข้าร่วมโปรแกรม 

เอกสาร 1- 3  
ในชุด
กิจกรรม 
กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 
ปากกาเคมี 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 3) การกล้า

แสดงออก 
- เลือกคนกล้า และคนท่ีไม่กล้า 
    ร้องเพลง 
- ระดมความคิดแยกพฤตกิรรม 
    แล้วน าเสนอ 

เอกสาร 1-3  
กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท   

14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง 
 

วันที่ 1 
1111 

ตารางโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองคก์ารนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
14.15-17.00 4) การ

แก้ปัญหา ของ
ผู้น าใน
กิจกรรม Walk 
Rally 

- แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม   
- เลือกประธาน เลขาฯ  และสมาชิก 
   ในแต่ละกลุ่ม 
- หมุนเวียนเข้ากิจกรรมใน 
   ฐานความรู้ต่างๆ  

-อุปกรณ์ 
  ตามฐาน 
-เอกสาร 
  หมายเลข 
  1-7 

17.00-18.30 ภารกิจส่วนตัว / เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30-19.15 5) 

กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา 

- แบ่งกลุ่มคิดแก้โจทย์ปัญหา 
- น าเสนอ อภิปรายและสรุป 
    กิจกรรม 

เอกสาร 1-3 

19.15-19.45 6) คิดให้เร็ว - สร้างความส าคัญเรื่องความรวดเร็ว 
- คิดแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว 
- ระดมความคิด 
- อภิปราย  และสรุปกิจกรรม 

เอกสาร 1-3 
กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท  
ปากกา 

19.45-21.00 7) คิดเดี่ยว 
คิดกลุ่ม 

- แบ่งกลุ่มคิดหาเหตุผล 3 กลุ่ม 
- คิดหาเหตุผลรายบุคคล 
- ระดมความคิดในกลุ่ม 
- น าเสนอ  อภิปราย และสรุป 

เอกสาร 1-4 
กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 

21.00-21.15 ไหว้พระ /นัดหมาย/ เข้านอน 
 
 
 

เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
05.00-05.30 ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว 
05.30-07.00 ออกก าลังกาย 

 
- กายบริหารผู้น า 
- ฝึกการเป็นผู้น าออกก าลังกาย 

นกหวีด 

07.00-08.00 ภารกิจส่วนตัว / เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเช้า 
08.00-10.15 8) บุคลิกภาพ

กับการพูดในท่ี
ชุมชน 

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเล่มเกมพลาย 
   กระซิบ 
- วิทยากรเสริมบุคลิกภาพและ 
   หลักการพูด 

PPTการพูด
ในท่ีชุมชน 
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เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 9) ฝึกพูด 

แนะน าตัว/
ความประทับ 
ใจวัยเด็ก 

- ร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อม 
- พูดแนะน าตัวเอง  
- พูดความประทับใจในวัยเด็ก  

- แบบ
ประเมิน 
- นาฬิกาจับ
เวลา 
- กระดาษ
ลงคะแนน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 10) การ

สื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- การสื่อสารทางเดียวและสองทาง 
- สรุปกิจกรรมด้วย PPT เรื่อง การ 
   สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เอกสาร
ประกอบ
กิจกรรม 
PPT  

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 11) ศิลปะการ

พูดจูงใจ 
- นักศึกษาชมวีดิทัศน์การพูด 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการพูด 
   จูงใจ 
- ฝึกปฏิบัติการพูดจูงใจหน้าชั้นเรียน 

- วีดิทัศน์ 
  การพูด 
-เอกสาร 1,2 
-สลาก
รายชื่อ 

16.30-17.30 
  

12) ศิลปะการ
เป็นพิธีกร 

- แสดงบทบาทพิธีกร 
- ระดมความคิด 
- อภิปรายเรื่องศิลปะการเป็นพิธีกร  

- ปากกาเคมี 
- กระดาษ 
  ฟลิปชาร์ท 
- บทพูด 
  พิธีกร 

17.30-18.30 ภารกิจส่วนตัว / เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30-21.00 13) ฝึกการจัด

อบรม 
- อาสาสมัครแสดงบทบาทต่างๆ   
- ระดมความคิด  แสดงบทบาท  
   ร่วมอภิปราย 

- เอกสาร
หมายเลข  
1-4 ในชุด
กิจกรรม 

21.00-21.15 ไหว้พระ / นัดหมาย / เข้านอน 
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เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
05.00-05.30 ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว 
05.30-07.00 ออกก าลังกาย 

 
เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติรอบ
อุทยานแห่งชาติภูผายล 

เส้นทาง 
เดินป่า 

07.00-08.00 ภารกิจส่วนตัว / เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเช้า 
08.00-10.00 14) พูดตาม

หัวข้อท่ีก าหนด  
- จับสลากพูดหน้าห้องรายบุคคล 
- วิทยากรประเมิน แนะน า 
    รายบุคคล 

สลากหัวข้อ
พูด  
นาฬิกาจับ
เวลา 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15-11.00 15) บทบาท

ของ
คณะกรรมการ
องค์การฯกับ
การพูด 

- แบ่งกลุ่มเล่นเกมยิงเรือ 
- เรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง 
   คณะกรรมการ 
- วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ   
   ท้ังในและนอกสถานศึกษาร่วมกัน 
- น าเสนอกิจกรรม 

- ใบงาน 
- ปากกาเคมี 
- กระดาษ 
  ฟลิปชาร์ท 

11.00-12.00 16) บทบาท 
ผู้น าหน้าเสาธง 

- ร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อม 
- ฝึกเขียนและพูด(ปรัชญา สอศ. , 
   ปรัชญาวิทยาลัย,เพลงชาติ, 
   สวดมนต์,แผ่เมตตา  เพลง 
   สรรเสริญพระบารมี) 

- PPT 
- เอกสาร1-4 
ในชุด
กิจกรรม 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.15 17) การพิชิต

ปัญหาในการ
ท างาน 

- กิจกรรมปัญหาของผู้น า 
- น าเสนอผลงาน  

- ปากกาเคมี 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 

14.15-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง   
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เวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ 
14.30-15.20 18) ภาวะผู้น า

ของ
คณะกรรมการ
องค์การฯ 

- ประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
- ระดมความคิดเกี่ยวกับผู้น าและ 
    ภาวะผู้น า 
- ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 
    องค์การฯ 

- ใบประเมิน 
    ตนเอง 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 

15.20-15.50 19) สรุปผล 
ท่ีคาดหวัง 

- สรุปผลความคาดหวังจากวันแรก -กระดาษ 
ฟลิปชาร์ท 

15.50-16.10 ประเมินเมื่อ
สิ้นสุด
โปรแกรม 

- ท าการประเมินเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 
 

แบบประเมิน 

16.10-16.40 อ าลาอาลัย - ให้นักศึกษากล่าวความรู้สึก 
- ยืนเป็นวงกลม   
- ร้องเพลงสัมพันธ์สรรค์สร้าง   
   เพลงก าลังใจ เพลงค าสัญญา   
- เดินสัมผัสมือ  
- ผูกข้อมือ 

- ซีดีเพลง 
- ฝ้ายผูก 
   ข้อมือ 
 

16.40-17.00  พิธีปิด  
มอบรางวัล  
มอบใบ
ประกาศ 

- รับรางวัลการท างานกลุ่ม  
- รางวัลท างานครบสมบูรณ ์ 
- รางวัลยอดนักพูด 
- รับใบประกาศ 

- รางวัล  
- ใบประกาศ 

17.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาสร้างความคุ้ยเคยกันได้คลายความตื่นเต้น 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทักทายกันเกิดความพร้อมที่จะท ากิจกรรมอ่ืนต่อไป 

เวลาที่ใช้  30  นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายเลข 1- 3 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท 
3. ปากกาเคมี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. แจกเอกสารหมายเลข 1 พร้อมปากกา ให้นักศึกษาแต่ละคน 
2. อธิบายขั้นตอนให้นักศึกษาโดยเริ่มจากให้เขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงใน

เอกสารหมายเลข 1 จากนั้นไปสัมภาษณ์เพ่ือนอีก  5  คน  ตามรายการ
สัมภาษณ์ในเอกสารหมายเลข  1  ก าชับให้นักศึกษาเขียนลงเอกสาร 
หมายเลข  1 ด้วยลายมือของตนเอง   

3. แจ้งก าหนดเวลาภายใน  5  นาที  ใครเสร็จก่อน  5  คนแรกเป็นผู้ชนะ 
ในกิจกรรมนี้ 

4. ให้นักศึกษาลงมือท า  แล้วรับเอกสารคืนจัดล าดับความถูกต้องรวดเร็ว 
5. แบ่งกลุ่มเป็น  3  กลุ่ม ๆละ  5-6  คนแจกเอกสารหมายเลข 2 ให้แต่ละกลุ่ม

ระดมความคิด  แล้วเขียนสรุปใส่กระดาษฟริปชาร์ท 
6. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าห้อง 
7. วิทยากรเติมเต็มความรู้ส่วนที่ขาดหายไปให้กับนักศึกษาเพ่ือความสมบูรณ์ 

 
การประเมินกิจกรรม 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 3)                                                                               
 2. ตรวจผลงานนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) 
 

การละลายพฤติกรรม 

รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม 

1 
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แนวสรุป  
 การที่เราได้ไปสัมภาษณ์คนอ่ืนและคนอ่ืนมาสัมภาษณ์เราแสดงว่าเราได้แสดงการ 
สื่อสารต่อกัน  ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เราได้ใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน  เป็นการท าลาย
ก าแพงหรือเกราะของแต่ละคนให้เข้ากันได้อย่างสนิทใจบรรยากาศก็เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน  
คนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ยิ่งจะรู้จักกันมากข้ึนเรื่อยๆ  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้พฤติกรรมของสมาชิก 
แต่ละคน  บางคนมุ่งหวังสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากเพ่ือนเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้
เพ่ือนสัมภาษณ์ตนเอง  และบางคนไม่ยอมลุกไปไหนให้เพ่ือนเป็นฝ่ายเข้ามาหา  ท าให้เราได้
เรียนรู้พฤติกรรมของเพ่ือนสมาชิกแต่ละคนที่ได้แสดงออกมา  และสามารถที่จะปรับพฤติกรรม
ของเราให้เข้ากับเพ่ือนสมาชิกแต่ละคนได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
 วิทยากรสังเกตนักศึกษาขณะที่ร่วมกิจกรรม  อาจมีบางคนที่กรอกข้อมูลเอง   
ถ้านักศึกษาได้ไปสัมภาษณ์เพ่ือนทุกคนด้วยตัวเองตามเงื่อนไขแสดงว่านักศึกษาได้แสดงความ
ซื่อสัตย์แล้ว  นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นบุคลิกภาพที่ได้แสดงออกต่อกันขณะสัมภาษณ์และให้
สัมภาษณ์  ขณะระดมความคิดเป็นกลุ่ม  ควรให้ผู้ช่วยวิทยากร 1 คนต่อนักศึกษา 5 คนสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาอยู่ห่างๆ โดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัว  ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตามเอกสาร
หมายเลข  3 
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เอกสารหมายเลข  1 

 

ชื่อผู้สัมภาษณ์............................................................  

 

ค าชี้แจง 

 1. ให้นักศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือนใหม่  5 คนในรายการสัมภาษณ์ 6 รายการ 
ใช้เวลา  5 นาที 
 2. จดบันทึกค าสัมภาษณ์ลงในเอกสารให้ครบทั้ง 5 คน เสร็จแล้วส่งให้วิทยากร   
โดยให้ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด  โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ส่งก่อน  5  คนแรกจะได้รับรางวัลจาก
วิทยากร   
 
 
ชื่อ-สกุล
เพื่อนใหม่ 

รายการสัมภาษณ์ 
วันเดือนปีเกิด สีที่ชอบ ผลไม้ที่ชอบ เพลงที่ชอบ กีฬาท่ีชอบ ความสามารถพิเศษ 
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เอกสารหมายเลข 2 
 
 

 
กลุ่ม…………….. 
ค าชี้แจง  :  ให้นักศึกษาระดมความคิดแล้วเขียนลงในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
1. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา 

ได้? 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&start=138&hl=en&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=3KqLwvakUAPwzM:&imgrefurl=http://downmerngnews.blogspot.com/2011/07/blog-post_7385.html&docid=RIrPvGzvUXy3pM&imgurl=http://www.khaosod.co.th/view_resizing_images.php?filename=news-photo/khaosod/2011/07/col11190754p1.jpg&width=360&height=360&w=360&h=270&ei=3Y86UfuENvCXiAfQlIDoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=240&vpy=2&dur=2109&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=97&page=8&tbnh=140&tbnw=197&ndsp=21&ved=1t:429,r:45,s:100,i:139
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เอกสารหมายเลข  3 
แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องการละลายพฤติกรรม 

 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

1   หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
มีการพูดสื่อสารกับคนอ่ืน    
มีการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น    
แสดงออกอย่างไม่อายต่อหน้าคนอ่ืน     
สัมภาษณ์เพ่ือนด้วยตนเอง    
กรอกข้อมูลด้วยตนเอง    
ไม่ลอกข้อมูลจากเอกสารของเพ่ือน    
กระตือรือร้นในการสัมภาษณ์    
ใช้เวลาตามที่ก าหนด    
มีบุคลิกท่าทางในการแสดงออกดี    
มีการระดมความคิดในกลุ่ม    
คัดเลือกผู้น าเสนอหน้าชั้นอย่างราบรื่น    
สนับสนุนข้อมูลให้เพ่ือนที่น าเสนอ    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเขียนความคาดหวังในการเข้าร่วมโปรแกรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาและวิทยากรก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการเข้าร่วมโปรแกรม 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับประกอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 

เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  45  นาท ี
 

สื่อประกอบกิจกรรม 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกา  
2. เอกสารหมายเลข 1-3 
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรให้นักศึกษาร้องเพลงเรียงล าดับตามเอกสารหมายเลข 1 
2. เรียงล าดับนักศึกษาจากเง่ือนไขต่างๆ ตามเอกสารหมายเลข 1 
3. วิทยากรเลือกการเรียงล าดับตามอายุจากน้อยไปมาก 
4. จัดกลุ่มนักศึกษา 5-6 คนแรกเป็นกลุ่มที่ 1  และ 5-6 คนถัดมาเป็นกลุ่มที่ 2   

จนครบนักศึกษา 
5. ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม 1 คน และเลขาฯกลุ่ม 1 คน พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม 
6. แจกกระดาษฟลิปชาร์ท ปากกา ให้แต่ละกลุ่มได้ระดมสมองสิ่งที่คาดหวังของกลุ่ม

ในการเข้าค่าย ครั้งนี้  ตามเอกสารหมายเลข 2 ให้เวลา  40  นาที 
7. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
8. วิทยากรสรุปความคาดหวังที่เกิดข้ึนทุกกลุ่มลงในบอร์ด 
9. วิทยากรและนักศึกษาท าความเข้าในร่วมกันเก่ียวกับกฎกติกาในการเข้าค่าย 
10. วิทยากรติดรายการความคาดหวังและกฎกติกาข้อตกลงร่วมกันในบอร์ด 

เพ่ือใช้เป็นพันธะสัญญาร่วมกันในการเข้าค่ายหรือเข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ 
 

การประเมินกิจกรรม 
1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 3) 
2. ตรวจผลงานนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 

 

แนวสรุป  
 คนเราเมื่อมาอยู่รวมกันในคนหมู่มาก  มีกิจกรรมเกิดข้ึน  แต่ละคนต้องการ
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ  มีความต้องการแตกต่างกัน  เมื่อมีการให้เขียนความคาดหวัง   
ก็จะกลั่นกรองเอาสิ่งที่ตนปรารถนาอยากให้เกิด  ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับวิทยากรหรือผู้ด าเนิน
กิจกรรม  สร้างความตกลงร่วมกันและได้ข้อมูลส าหรับประกอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

 

ความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน 

2 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

เพลงเรียงล าดับ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค าสั่งจัดแถวเรียงล าดบั  ประกอบด้วย  
 

“จัดแถวเรียงล าดับตามความสูง ให้คนเตี้ยอยู่ข้างหน้า” 
“จัดแถวเรียงล าดับตามน้ าหนักเริ่มจากน้ าหนักน้อยอยู่ข้างหน้า” 
“จัดแถวเรียงล าดับตามวันเกิดเริ่มจากวันอาทิตย์อยู่ข้างหน้า”  
“จัดแถวเรียงล าดับตามเดือนเกิดเริ่มจากเดือนมกราคมอยู่ข้างหน้า” 
“จัดแถวเรียงล าดับตามอายุให้คนอายุน้อยอยู่ข้างหน้า” 
 
 

 

 เรียงมาเรยีงล าดับ   ล าดับ  ล าดับ  ก่อนหลงั 
คนน่าชัง   คนน่าชัง   มาทีหลัง  ไม่เรยีงล าดับ 
  
 มาก่อนก็ต้องอยู่ข้างหนา้  มาช้าก็ต้องอยู่  ถัดไป 
จ าไว้ผู้น าไทย  จ าไวผู้้น าไทย  ระเบียบวินัย  เป็นสิ่งส าคัญ  
ระเบียบวินัยเป็นสิ่งส าคญั 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

ความคาดหวังในการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
 
 
 
ชื่อกลุ่ม............................... 
 
ประธานกลุ่ม......................... 
 
เลขานุการกลุ่ม.......................  
 
สมาชิกกลุ่ม 1)……………………..2)………………………3)……………………..4)……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคาดหวัง
ในการเข้าร่วม

โปรแกรม 
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เอกสารหมายเลข  3 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องความคาดหวังและข้อตกลงร่วมกัน 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 

3   หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
2   หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
มีการประชุมแบ่งภาระหน้าที่กันภายในกลุ่ม    
มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม    
มีการเสนอความคาดหวังของตน    
เสนอความคาดหวังที่เป็นไปได้และมีเหตุผล    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนอ    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
ยอมรับกฎกติกาที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน    
มีส่วนร่วมตลอดการจัดกิจกรรม    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมายของพฤติกรรมการกล้าแสดงออกได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาบอกปัจจัยที่มีผลต่อการกล้าและไม่กล้าแสดงออกด้วยการระดม

ความคิด 
4. เพ่ือให้นักศึกษาระดมความคิดหาวิธีที่จะให้เกิดการกล้าแสดงออก 

เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายเลข 1-3   
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรขออาสาสมัครนักศึกษาร้องเพลง 1 คน  และคัดเลือกคนที่มีลักษณะ 

ขี้อาย (ไม่เคย ร้องเพลงเลย) อีก 1 คน  โดยให้แสดงออกโดยการร้องเพลง  
ประมาณครึ่งเพลง  แล้วเข้าไปนั่งที่เดิม 

2. วิทยากรถามนักศึกษาว่าการแสดงออกของ 2 คนนั้นแตกต่างกันอย่างไร 
3. วิทยากรร่วมกันนักศึกษาสรุปประเด็นใหญ่ๆ จากข้อ 2 ว่า  เป็นคนกล้าแสดงออก  

และเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออก  ลักษณะเป็นอย่างไร 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มให้ระดมความคิดจากการชมเพ่ือนร้องเพลง

ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมา  ตามเอกสารหมายเลข 1  และเขียนลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท 

5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้น 
6. วิทยากรให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปพฤติกรรมการกล้าแสดงออกร่วมกัน 
7. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2 เพ่ือให้นักศึกษาดูเป็นเนื้อหา 

 
การประเมินกิจกรรม 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) 
 2. ประเมินผลจากการน าเสนอ 
 
 
 

การกล้าแสดงออก 
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แนวสรุป  
 การที่ได้อาสาสมัครออกไปร้องเพลงแสดงว่าคนนั้นมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกใน
การร้องเพลงเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว  จะเปรียบเทียบได้ชัดกับคนที่ข้ีอายไม่กล้าแสดงออกหรือไม่เคย
ร้องเพลงเลย  พฤติกรรมทั้งกล้าไม่กล้าแสดงออกนี้  อิทธิพลที่เกิดข้ึนทั้งภายในภายนอกที่บุคคล
นั้นได้รับจะเป็นผลให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  การได้ฝึกฝนและปรับทัศนคติทางบวก
สามารถเป็นคนกล้าแสดงออกได้ 
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เอกสารหมายเลข  1 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาระดมความคิดเพ่ือหาค าตอบแล้วออกน าเสนอหน้าชั้น  ดังต่อไปนี้ 

1.ความหมายของพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  คือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.ปัจจัยที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออกและขี้อาย คือ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.วิธีที่จะท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 
 
 

คือ……………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………..………. 

ปัจจัยท่ีท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
1……………..………..….2…....…………………....3……….…..………………4……………. 
5…………………………..6………..………………..7...……………….…………8……………… 
9………………………….10……………...…………11……………..…………..12…………… 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เป็นคนขีอ้าย 
1………………………….2………………..………..3…………………………4……….……… 
5………………………….6………..………………..7…………………………8………………… 
9………………………….10…………….…………11………………………..12……………… 

 

วิธีท่ีจะท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
1………………………………….…….2…………………………………………. 
3…………………………………….….4…………………………………………. 
5……………………………….……….6…………………………………………. 
7………………………………………..8…………………………………………. 
9………………………….……………10……….……………………………..… 
11……………………………………..12……………………………………….. 
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พฤติกรรมการกล้าแสดงออก  หมายถึงอะไร 
 
 พฤติกรรมการกล้าแสดงออก  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกด้านการคิด  
การพูด การกระท า  ซึ่งรวมถึงอารมณ์ความรู้สึก  ทั้งนี้ ความสามารถในการแสดงออกดังกล่าว
ของบุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยไม่ไปก้าวก่ายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น และที่ส าคัญ เมื่อเจ้าตัวแสดงออกไปแล้ว
จะต้องไม่รู้สึกผิดด้วย 
 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกล้าแสดงออกและไม่กล้าแสดงออก 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกล้าแสดงออก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่กล้าแสดงออก 
 
เกิดจากภายใน 
มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างหน้าตาดี    
      ผวิพรรณดี             
จิตใจมั่นคง       
อารมณ์ดี  สุขภาพจิตดี 

 
เกิดจากภายใน 
มีร่างกายไม่สมประกอบ พิการ รูปร่าง 
      หน้าตาขี้เหร ่     
จิตใจไม่มั่นคง    
อารมณ์อ่อนไหวง่าย   
   

 
เกิดจากภายนอก 
เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม 
      เช่น ครอบครัว  เพ่ือน  คุณครู ฯลฯ  
ได้รับค าชมและการได้รับความไว้วางใจ  
ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับของ 
      บุคคลอื่น 
ได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริม ฯลฯ 
 

 
เกิดจากภายนอก 
เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อม 
      เช่น ครอบครัว  เพ่ือน  คุณครู  ฯลฯ  
ได้รับค าต าหนิ  
การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย 
การถูกดุว่า และการลงโทษ 
การถูกข่มขู่ให้กลัว ฯลฯ 

 
 
 
 

พฤติกรรมการกล้าแสดงออก 
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วิธีที่จะท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลับตาแล้วนึกหา
ความดีของตนเอง
แล้วจะรู้ว่าตนเป็น
บุคคลที่มีคณุค่า 

ช่ืนชมสิ่งดีของ
เพื่อนแล้วน ามา
ปรับปรุงตนเอง 

มองโลกในแง่ดี  กิจกรรม
และสิ่งต่างๆในโลกนีย้่อม

มีดีในตัวเสมอ 

เล่นดนตรี กีฬา ท าจิตใจให้
มั่นคง  มีสมาธิ เพื่อฝึกการ
ควบคุมอารมณ์และเพิ่ม
ความมั่นใจให้กับตนเอง 

 

หาโอกาสและใช้โอกาส
แสดงออก  คิด  พูด  ท า  
อย่างสร้างสรรคต์่อหน้า

บุคคลอื่น 

อยากท าอะไรทีต่น
รักตนชอบบนกรอบ
ของความถูกต้องให้

ลงมือท า 

ให้รางวัลกับตนเองในความส าเร็จแต่ละขั้น  
เช่น  ดูหนัง ฟังเพลง  ชมตนเอง  ปรบมือให้
ตนเอง  ยิ้มใส่กระจก  ขอบคุณใสก่ระจก  

แล้วจะท าให้ตนเองมั่นใจและกล้าที่จะท าสิ่ง  
ดีๆ  ต่อไป 

ยอมรับและเปดิใจ
ให้กว้างกับสิ่งท่ีจะ
เกิดขึ้น  อย่าเป็น

ทุกข์ล่วงหน้า 

ให้คิดว่าเรากับคน
อื่นก็เหมือนกัน”เขา
ก็มี 1 สมอง 2 มือ
เหมือนเรา ไมไ่ด้
ต่างกันกับเรา” 
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เอกสารหมายเลข 3 
แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องการกล้าแสดงออก 

 
ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ตั้งใจฟังเพ่ือนร้องเพลง    
ตอบค าถามวิทยากรเก่ียวกับการแสดงออกในการร้องเพลง 
ของเพ่ือน 

   

แสดงความคิดเห็นต่อการออกไปร้องเพลงหน้าชั้นของเพ่ือน    
ร่วมคิดและถกปัญหากันในกลุ่ม    
ตอบค าถามในเอกสารหมายเลข 1 ได้    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีความราบรื่นในการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนอ    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
มีการพูดถึงความเหมือนความต่างสิ่งที่กลุ่มคิดกับเนื้อหาที่ให้    
มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความต้องการที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง    
ตั้งใจร่วมกิจกรรมโดยตลอดทุกกระบวนการ    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการคิดแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์งานร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการคิดและมองปัญหาต่างๆ ในมุมกว้างและลึก 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกัน  และการท างาน 

เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยความท้าทาย  แข่งขัน  ตื่นเต้น  สนุกสนาน   

และเป็นการเรียนรู้  ที่ต้องค้นหาค าตอบด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง 45 นาท ี
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. นกหวีด 
2. นาฬิกาจับเวลา  1 เรือน 

 2.  อุปกรณ์ประจ าฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ (3ฐาน) 
 3.  ใบให้คะแนนส าหรับวิทยากรเท่ากับจ านวนฐาน (เอกสารหมายเลข 3) 
 4.  ใบรหัสการเดินทางเท่ากับจ านวนกลุ่ม (เอกสารหมายเลข 4) 
 5.  เอกสารหมายเลข 1,2 
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรแบ่งนักศึกษาออกเป็น  3  กลุ่มๆ ละ 6-7 คน 
2. ให้เลือกหัวหน้ากลุ่มเพ่ือถือใบรหัสเดินทาง(เอกสารหมายเลข 4) เลือกเลขานุการ

กลุ่มเพ่ือจดบันทึกระหว่างการเดินทาง  และให้ทุกกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม  คิดค าขวัญ  
เพลงและท่าเต้นประจ ากลุ่ม ใช้เวลา 15  นาที 

3. วิทยากรชี้แจงกติกาการเข้ากิจกรรม Walk  Rallyให้ทราบว่า  มีอยู่ด้วยกัน 3  
ฐาน แต่ละฐานจะมีเวลาให้ท ากิจกรรมภาคสนามฐานละ 30 นาท ี รวมเวลาใน
การเดินทางด้วย  โดยจะมีเสียงนกหวีดจากวิทยากรสัญญาณการเปลี่ยนฐาน ใช้
เวลาท ากิจกรรมภาคสนามทั้งหมด  1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นนักศึกษาเข้ามา
สรุปกิจกรรมกลุ่มในห้องอีก 1 ชั่วโมง 

4. นักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องเดินทางไปตามล าดับฐานที่ก าหนดไว้เป็นรหัสการเดินทาง  
ห้ามลัดฐาน  กลุ่ม 1 รหัสการเดินทาง คือ 123  กลุ่ม 2 รหัสการเดินทาง  คือ 
231 และกลุ่ม 3  รหัสการเดินทางคือ 312   

 

การแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk  Rally 
4 
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5. เมื่อไปถึงแต่ละฐานให้ทุกคนในกลุ่มเข้าแถว  บอกชื่อกลุ่ม  บอกค าขวัญ   
ร้องเพลงประจ ากลุ่มและแสดงท่าประกอบ 

6. เมื่อสิ้นสุดในแต่ละฐาน  ให้แสดงท่าเช่นเดียวกับการเข้าฐานพร้อมขอลายเซ็น 
วิทยากรประจ าฐานและบันทึกเวลาเข้าและออกทุกครั้งในใบรหัสการเดินทาง
(เอกสารหมายเลข 4) 

7. เมื่อนักศึกษาเข้าใจกติกา  วิทยากรให้แต่ละกลุ่มยืนเป็นวงกลมเพื่อแสดงท่าการ
ออกและเข้าฐาน แล้วให้สัญญาณเริ่มแข่งขัน 

8. ทุกกลุ่มด าเนินกิจกรรม Walk  Rally ต่อเนื่องจนครบทุกฐานแล้วกลับ 
เข้าห้องเรียน 

9. วิทยากรรวมกลุ่มแล้วประกาศผลคะแนนให้นักศึกษาทราบ 
10.  แจกเอกสารหมายเลข 5 ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด 
11.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้น 
12.  วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปและอภิปรายผล 
13.  วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 6 เพ่ือเป็นเนื้อหาให้กับนักศึกษา 

 
การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข  2.1, 2.2, 2.3 และ 7)                                                                            
 2. ตรวจผลงานตามใบให้คะแนน (เอกสารหมายเลข 3) 
 3. ตรวจผลงานตามใบงานการเดินทาง (เอกสารหมายเลข 4) 
 4. ตรวจผลงานตามเอกสารหมายเลข 5 และการน าเสนอหน้าชั้น 
 
แนวสรุป  
 การท างานใดๆ ย่อมมีปัญหาอุปสรรคมาขวางกั้นความส าเร็จเสมอ  เราจะผ่านปัญหา
อุปสรรคนั้นไปได้ต้องใช้ศิลปะความสามารถหรือทักษะหลายอย่างรวมกัน  จากตัวอย่างของแต่
ละ ฐานที่เราผ่านไปได้  ต้องใช้ความสามัคคีของทีมงาน  มีการระดมความคิดวางแผนและร่วมมือ
กัน  เป็นหนึ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  มีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อม่ันกล้า
ตัดสินใจ  ยอมรับเหตุผลของสมาชิกท่ีดีกว่า  ตลอดจนเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันด้วยถึง
จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาซึ่งต้องท างานร่วมกับคนอ่ืน  ทั้งคณะกรรมการด้วยกัน  ครู  เจ้าหน้าที่  และเพ่ือนพ่ี
น้องนักศึกษาด้วยกัน  ล้วนแล้วต้องใช้ศิลปะความสามารถหรือทักษะดังกล่าวทั้งสิ้น 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

ใบข้อมูลประจ ากลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม...........................................ค าขวัญ……………………………… 
เนื้อเพลงประจ ากลุ่ม
.........................................................................................................................................................
.................................................................................... ..................................................................... 
ท่าเต้นประจ ากลุ่ม
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............ 
 
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม……………………………………..……ชื่อเลขานุการกลุ่ม................................................. 
สมาชิกในกลุ่ม 
1)………………………………....…….2)…………………………………………….…3)…………………..……………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกฐานที่ 1 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

บันทึกฐานที่ 2 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
……………………………… 

บันทึกฐานที่ 3 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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เอกสารหมายเลข 2 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที ่1 : รถศึก 

อุปกรณ์  
1.  ไม้ไผ่ 2 เมตร 2 อัน 

2.  ผ้าปิดตา 5 ผืน 
3.  ค าสั่งเดินทาง 

วิธีเล่น 

1. ให้เลือกผู้น า 1 คน   
2. คนที่เหลือแบ่งเป็น 2 ทีม จับปลายไม้ไผ่และปิดตาทุกคน 
3. ให้ผู้น าทีมนั่งบนไม้ไผ่แล้วสั่งให้ลูกทีมพาเดินไปตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 

ในใบงาน 
 

    
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

แนวสรุป 
ผู้น าที่มีความสามารถในการสื่อสารย่อมท าให้งานส าเร็จ  แต่ผู้ปฏิบัติก็ต้องมี
ความเชื่อมั่นในตัวผู้น าด้วย  คนที่อยู่สูงย่อมมองเห็นไกลกว่า เปรียบเหมือนผู้น า        
และการท างานที่ไม่ทราบเป้าหมายก็จะเกิดความอึดอัดใจให้กับผู้ปฏิบัติ   
ท าให้  งานไม่ส าเร็จ 

กิจกรรม Walk  Rally 

ฐานที่ 1 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 1 : รถศึก 
ค ำสั่ง  ให้ช่วยกันหามเพ่ือนเดินไปตามจุดต่างๆ  ที่ก าหนดในใบงาน ภายในเวลาที่
ก าหนด   
กติกำ   1.  ให้ผู้น าทีมนั่งบนไม้ไผ่ทั้ง 2 ท่อน 

2.  สมาชิกท่ีเหลือใช้ผ้าปิดตา  และช่วยกันจับปลายไม้ทั้งสองข้างให้หัวหน้า
ทีมนั่ง 
3.  หัวหน้าทีมสั่งให้สมาชิกพาเดินไปตามจุดต่างๆ  ตามใบสั่งที่ วิทยากร
มอบให้ 
4.  ถ้าทันเวลาที่ก าหนดจะได้ 10 คะแนน  ถ้าไม่ทันจะถูกตัดคะแนน 
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กิจกรรมที ่2 : ต่อภาพ 
 
 

  

อุปกรณ์ 
1.  ภาพสี่เหลี่ยม 5 ภาพ ตัดแยกออกเป็นภาพละ 4 ชิ้น 
2.  ค าสั่ง/กติกา 

 วิธีเล่น 
1.  แจกชิ้นส่วนของภาพให้  คนละเท่าๆ กัน 
2.  ให้อ่านกติกาในการท างานให้กันฟัง 
3.  ให้ลงมือท างานตามกติกา  และทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

  

 

 

 

 

 

 

แนวสรุป 

การสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นสิ่งที่ดี  หากมีความสงสัยหรือมีปัญหาควร 
จะได้รับการค าอธิบายอย่างชัดเจน   แต่บางครั้งการไม่พูดก็เป็นการลดความ
ขัดแย้งได้เช่นกัน  การปฏิบัติตามกฎกติกา  เป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความสงบสันติใน
กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 2 : ต่อภาพ 
ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาช่วยกันต่อภาพให้ได้ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส  5 ภาพ 

กติกำ   1.  ห้ามใช้เสียง 
2.  ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้ 
3.  ให้เวลาท ากิจกรรม 5 นาที  ภาพที่ต่อเสร็จจะได้ภาพละ 2 คะแนน 
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เอกสารหมายเลข  2.1 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรม Walk  Rally ฐานที่ 1 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
 ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม หมายเหตุ 
3 2 1  

กิจกรรมที่ 1 : รถศึก 
1.1 อาสาตัวหรือเลือกผู้น าได้อย่างราบลื่น 

    

1.2 กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม     
1.3 ปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม     
1.4 ศึกษากฎกติการ่วมกัน     
1.5 เชื่อมั่นในตัวผู้น า     
1.6 รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี     
กิจกรรมที่ 2 : ต่อภาพ 
2.1 ตั้งใจศึกษากติกา 

    

2.2 ร่วมกันวางแผนก่อนที่จะด าเนินกิจกรรม     
2.3 ซื่อสัตย์ไม่ละเมิดกติกา     
2.4 ใช้เทคนิคการสื่อสารหลากหลายโดยไม่ใช้
เสียง 

    

2.5 กระตือรือร้นอยากท าเสร็จให้ทันเวลา     
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น  …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที ่1 : กู้ระเบิด 

 อุปกรณ์   
1.  จานพลาสติก 5 ใบ 
2.  แก้วน้ า 5 ใบ 
3.  เชือกยาว 2 เมตร 4 เส้น 
4.  ค าสั่ง/กติกา 

 วิธีเล่น 
1.  ให้นักศึกษาจับปลายเชือกคนละด้าน 
2.  ให้ช่วยกันเอาเชือกช้อนใต้จานทีละใบมาวางซ้อนกันโดยไม่ให้น้ าในจานหก  
3.  ให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวสรุป 

การวางแผนงานที่ดี  การท างานเป็นทีม  สมาธิในการท างาน ความระมัดระวังมี
สติ ไม่ประมาท จะท าให้งานส าเร็จได้ 

 
 

 
 

 

 
 
 

ฐานที่ 2 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 1 : กู้ระเบิด 
ค ำสั่ง  ให้ทุกคนช่วยกันใช้เชือกช้อนจานไปวางซ้อนกันให้ได้ในเวลาที่ก าหนด  
กติกา     1.  ให้ทุกคนจับที่ปลายเชือกคนละด้าน 
            2.  ให้ใช้เชือกช้อนจานมาวางซ้อนกันบนจุดที่ก าหนดไว้ 
            3.  ไม่ให้น้ าในแก้วที่วางบนจานคว่ าหรือหก จะถูกตัด  1  คะแนน 
                 4.  ให้เวลาท ากิจกรรม 5 นาที  ถ้าวางได้ ใบละ 2 คะแนน 
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กิจกรรมที ่2 : ตกสวรรค์ 
  

อุปกรณ์   
1.  แก้วเปล่า  1 ใบ   
2.  ลูกปิงปอง 5 ลูก  
3.  ท่อ PVC ¾ นิ้ว ยาว 2 เมตร 2 ท่อน 

วิธีเล่น 
1. ให้วางปลายท่อ PVC  ทั้ง 2 ท่อนบนเก้าอ้ี สูงจากพ้ืนประมาณ 50  

เซนติเมตร 
2. ให้นักศึกษาจับปลายท่ออีกข้างหนึ่งให้ชิดกันไว้  วางแก้วเปล่าไว้ที่พื้นห่าง 

จาก มือที่จับเข้าไปประมาณ 10 เซนติเมตร 
3. วิทยากรวางลูกปิงปองที่ปลายด้านเก้าอ้ี  ให้ลูกปิงปองค่อยๆไหลลงมายัง 

ปลายมือที่จับ   
4. พอลูกปิงปองไหลมาเกือบถึงมือแล้วให้นักศึกษาแยกท่อให้ลูกปิงปองตกลง 

ไปในแก้ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวสรุป 

สมาธิในการท างาน  การให้ก าลังใจ  ให้อภัยต่อการผิดพลาดของคนอ่ืน   การ
ตัดสินใจที่ดี  การแนะน าช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมทีม  การยอมรับซึ่งกันและกัน  และ
การสร้างบรรยากาศในการท างาน  มีส่วนท าให้งานส าเร็จมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 2 : ตกสวรรค์ 
ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาทุกคนเลี้ยงลูกปิงปองให้ตกลงในแก้วทีละคนๆ ละ 2 ลูก   
กติกำ   1.  ให้วางปลายท่อ PVCไว้บนเก้าอ้ีโดยให้ท่อแนบชิดกันและขนานกับพ้ืน 

2.  วางแก้วไว้ที่พ้ืนให้ห่างจากปลายท่อPVCด้านที่จับเข้ามาประมาณ  
     10 ซม.  
3.  วางลูกปิงปองที่ปลายท่อ PVC ด้านเก้าอ้ีแล้วให้ไหลลงมาด้านมือจับ   
     พอตรงแก้วให้แยกท่อ PVC ออก   ให้ลูกปิงปองตกลงในแก้ว  
4.  ให้บอกกันได้แต่ห้ามเพ่ือนจับช่วย  ถ้าได้ 1 ลูกเท่ากับ 1 คะแนน  
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เอกสารหมายเลข  2.2 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรม Walk  Rally ฐานที่ 2 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ใน  
              ภาพรวมของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรม  ดังนี้ 
 
 3  หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม หมายเหตุ 
3 2 1  

กิจกรรมที่ 1 : กู้ระเบิด 
1.1 มีการปรึกษาหารือแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม 

    

1.2 กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม     
1.3 เสนอความคิดเพ่ือวางแผนร่วมกัน     
1.4 ช้อนจานอย่างระมัดระวังตั้งใจมีสติไม่ประมาท     
1.5 มีการสื่อสารกันในทีมตลอดเวลา     
กิจกรรมที่ 2 : ตกสวรรค์ 
2.1 ร่วมกันศึกษาวิธีเล่นและกติกา 

    

2.2 ร่วมกันวางแผนก่อนที่จะด าเนินเล่น     
2.3 กระตุ้นใส่ใจให้การแนะน าเพ่ือนตลอด     
2.4 ยอมรับความผิดพลาดทั้งของตนเองและผู้อื่น     
2.5 แสดงบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง     
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น  ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที ่1 : สร้างหอคอย 
  

อุปกรณ์   
1.  ไม้จิ้มฟัน  3 กล่อง  

  2.  ไม้บรรทัด  1 อัน 
วิธีเล่น 

1. ให้นักศึกษาทุกคนหยิบก้านไม้จิ้มฟันคนละ 1 ก้านวางไขว้กันเป็นรูป 
สี่เหลี่ยม  

2.  เมื่อครบรอบทุกคนแล้ว  ให้เริ่มรอบใหม่ต่อไปเรื่อยๆ จนหมดเวลา  
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวสรุป 
การท างานต้องมีสมาธิ ใจเย็น  รอบคอบ  มีความสามัคคี  มีการวางแผนที่ดี    
มี ความแม่นย าและการตัดสินใจในการท างาน  มีความไว้วางใจเพ่ือนร่วมงาน 
และมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น  งานนั้นก็จะส าเร็จมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

 
 

 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 1 : สร้างหอคอย 
ค ำสั่ง  ให้ทุกคนช่วยกันวางไม้จิ้มฟันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้สูงที่สุดในเวลาที่ก าหนด  
กติกา    1.   หยิบไม้จิ้มฟันที่ละก้านวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันจนครบรอบ 

2.   เมื่อครบรอบให้เริ่มรอบต่อไปเวียนไปเรื่อยๆ จนหมดเวลา 
3.   เมื่อเพ่ือนวางแล้วห้ามแตะต้อง  ไม้จิ้มฟันที่กองแล้ว 
4.   ถ้าพังให้เริ่มใหม่หรือก่อต่อจากเดิมถ้าท าได้ 
5.   เมื่อหมดเวลาวัดความสูงที่ได้ เซนติเมตรละ 1 คะแนน 

 
 
 

 

ฐานที่ 3 
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กิจกรรมที ่2 : คารมคมคาย 
  
 

อุปกรณ์   
1.  บัตรค า สุภาษิต ค าพังเพย 20 ใบ 

  2. กระดาษค าตอบ 
 
 วิธีเล่น 

1.  เลือกบัตรค าสุภาษิต ค าพังเพย 
2.  ร่วมกันคิดหาส านวนเต็มของค าสุภาษิตเหล่านั้น   
3.  เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่จัดให้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

แนวสรุป 

ความรู้รอบตัว  ความรู้เดิม  ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลที่มีอยู่  ตลอดจน 
การระดมความคิด  มีความสามัคคีท างานเป็นทีมมีการติดต่อสื่อสารจะสามารถ 
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้  และน ามาซึ่งความส าเร็จในการท างานนั้น 

 
 

 
 

  

               
  
 

ค าสั่ง/กติกากิจกรรมที่ 2 : คารมคมคาย 
ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาหาบัตรค าให้พบแล้วต่อข้อความให้ถูกต้อง  ภายในเวลาก าหนด 
กติกำ   1.  คิดหาส านวนเต็มของสุภาษิตในบัตรค าคารมคมคายที่ก าหนดให้ 

2.  ค าตอบที่เขียนลงในกระดาษค าตอบต้องตรงกับหมายเลขในบัตร   
3.  เขียนเรียงส านวนให้ถูกต้อง 
4.  ตอบถูกต้องสมบูรณ์ได้ข้อละ 1 คะแนน 
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กระดาษค าตอบคารมคมคาย 
 

ชื่อกลุม่…………………………………… ค าขวัญ…………………………………………… 

 

บัตรที่ ค าตอบ บัตรที่ ค าตอบ 
1  

 
11  

2  
 

12  

3  
 

13  

4  
 

14  

5  
 

15  

6  
 

16  

7  
 

17  

8  
 

18  

9  
 

19  

10  
 

20  
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บัตรค าคารมคมคาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กินบนเรือน 

3. ปลาไหลกินน้ าแกง 
8. คนดีตกน้ าไม่ไหล 

4. คนงามเพราะแต่ง 

5. ไก่เห็นตีนงู 

2. รู้คุณ
เกลือ 

9. ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ 

7. เอาตัวไม่รอด 

10. ชายข้าวเปลือก 

6. ให้กินหญ้า 

11. ก่อนห่าม 

12. พร้าเล่มงาม 

13. ดูวัวให้ดูหาง 

14. หมาไม่กัด 

15. สินในน้ า 

16. คบบัณฑิต ๆพาไปหาผล 

18. กระเทียมลีบ 

19. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ 

20. ไม้แก่ดัดยาก 

17. รักลูกให้ตี 
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เฉลยบัตรค าคารมคมคาย 
 
 
 
 
 

1. กินบนเรือน  ขี้บนหลังคา 2. แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ 
3. เกลียดตัวกินไข่ เกลียด 
   ปลาไหลกินน้ าแกง 

4. ไก่งามเพราะขน   
    คนงามเพราะแต่ง 

5. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ 6. ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า 
7. ความรู้ท่วมหัว เอาตัว 
    ไม่รอด 

8. คนดีตกน้ าไม่ไหล ตกไฟ 
    ไม่ไหม้ 

9. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ 
    ดูเนื้อ 

10. ชายข้าวเปลือก  
     หญิงข้าวสาร 

11. ชิงสุกก่อนห่าม 12. ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม 
13. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ 
     ดูแม่ 

14. เดิมตามหลังผู้ใหญ่  
     หมาไม่กัด 

15. ทรัพย์ในดิน สินในน้ า 16. คบคนพาลๆพาไปหาผิด 
     คบบณัฑิตๆพาไปหาผล 

17. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี 18. หัวเดียวกระเทียมลีบ 
19. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่   
      ผูกอู่ตามใจผู้นอน 

20. ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ 
     ดัดยาก 
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เอกสารหมายเลข  2.3 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรม Walk  Rally ฐานที่ 3 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
 ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม หมายเหตุ 
3 2 1  

กิจกรรมที่ 1 : สร้างหอคอย 
1.1 มีการวางแผนกันในกลุ่ม 

    

1.2 ทุกคนได้วางไม้จิ้มฟันสร้างหอคอย     
1.3 ไม่ละเมิดกติกาท่ีวางไว้     
1.4 รอบคอบมีสมาธิในการวาง     
1.5 ตัดสินใจวางไม้จิ้มฟันได้ถูกต้อง     
1.6 ไว้วางใจเพ่ือนร่วมทีม     
กิจกรรมที่ 2 : คารมคมคาย 
2.1 มีการประชุมแบ่งหน้าที่การท างาน 

    

2.2 มีส่วนร่วมในการออกความเห็น     
2.3 ระดมความคิดทุกบัตรค าส านวน     
2.4 ติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง     
2.5 ยอมรับซึ่งกันและกัน     
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น  ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 3 

ใบให้คะแนน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ฐานที่…….… กิจกรรมที่ 1 :     ....…………………  กิจกรรมที่ 2 :   …………………….……… 
 
 

กลุ่มที่ 
คะแนน
กิจกรรม

ที่ 1 

คะแนน
กิจกรรม

ที2่ 
จุดเด่น 

 
1 
 

   
 
 
 

 
2 
 

   
 
 
 

 
3 
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เอกสารหมายเลข 4 
 

ใบรหัสการเดินทาง  [      ] [      ] [      ]  
 

กลุ่มที่................... 
ชื่อกลุ่ม..................................................... 
ค าขวัญประจ ากลุ่ม…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม…………………………..ชื่อเลขาฯกลุ่ม................................. 

 
ออกเดินทาง เวลา……………….น.  สิ้นสุดการเดินทางเวลา………………น. 
   
 

ฐานที่ เวลาเข้าฐาน เวลาออกฐาน ลายเซ็นวิทยากร 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
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เอกสารหมายเลข 5 

 
กลุ่ม…………….. 
 
ค าชี้แจง  :  ให้นักศึกษาระดมความคิดแล้วเขียนลงในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
1. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรม Walk  Rally  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 6 
 
 
 
 
 

  
 กิจกรรม  Walk  Rally  เป็นแนวคิดใหม่อีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้การสร้างเงื่อนไขท่ีก าหนด  โดยมีการน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เกม  หรือกิจกรรม
ต่างๆ มาผสมผสานกันเพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนานและนักศึกษาสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท าหน้าที่คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อมีสถานการณ์  เงื่อนไขเกิดขึ้นอย่างท้าทาย  มนุษย์ย่อมคิดหาวิธีที่จะพิชิต
อุปสรรคในสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆ ไปให้ได้  มีการระดมสมอง  ร่วมกันคิดและมองปัญหาต่างๆ 
ในมุมกว้างและลึก  ท าให้เกิดการแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์งานร่วมกัน  ได้เรียนรู้หลักการและ
เงื่อนไขการอยู่ร่วมกัน  เรียนรู้ประสบการณ์จากเพ่ือนรอบข้าง  เกิดการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกกระบวนการเรียนรู้  มีความท้าทาย  แข่งขัน  ตื่นเต้น  สนุกสนาน  และเป็น
การเรียนรู้  ที่ต้องการค้นหาค าตอบด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ซึ่งสามารถน าประสบการณ์
ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  กิจกรรม Walk  Rally   
จึงเป็นการดึงเอาการด าเนินชีวิตจริง  มาย่อให้เห็นกระบวนการทั้งหมด   
ตั้งแต่เริ่มต้น  คงด าเนินอยู่  และอาวสานสิ้นสุดลงท าให้เราเรียนรู้การใช้ 
ชีวิตด้วยตนเองในเวลาอันสั้นได้โดยง่าย   
 

กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (Walk  Rally) 

Walk  Rally  คืออะไร ? 
Walk  Rally  มาจากค าว่า  Walk และ Rally 
Walk  แปลว่า  เดิน  เดินทั่วไป  ท าให้เดิน 
Rally  แปลวา  การชุมนุม  การรวมพล  การ
ขับรถแข่ง  Walk  Rally  จึงหมายถึง  การ
ร่วมกันแข่งในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมี
เป้าหมายที่ชัดเจนเน้นการน าประสบการณ์ 
ในกิจกรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
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เอกสารหมายเลข  7 
แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องการแก้ปัญหาของผู้น าในกิจกรรม Walk  Rally 

 
ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
มีการวางแผนการแก้ปัญหาในแต่ละข้อ    
ช่วยกันคิดหาค าตอบ    
มีการอภิปรายในแต่ละประเด็น    
น าเรื่องราวในกิจกรรมตามฐานต่างๆ มาถกกันในกลุ่ม    
สรุปร่วมกันในประเด็นต่างๆ    
ทุกคนร่วมกันวางแผนการน าเสนองาน    
คัดเลือกตัวแทนที่ออกไปน าเสนออย่างราบรื่นลงตัว    
เสริมข้อมูลให้กับเพ่ือนขณะน าเสนอ    
เป็นผู้ฟังที่ดีขณะกลุ่มอ่ืนน าเสนอ    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
ตั้งใจร่วมกิจกรรมนี้ทุกขั้นตอน    
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการคิดแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ 

เวลาที่ใช้  45  นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายเลข 1-3   
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 
2. แจกโจทย์ปัญหาในเอกสารหมายเลข  1  กลุ่มละ 1 โจทย์ 
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ในกลุ่มของตนเอง 
4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
5. วิทยากรให้นักศึกษาอภิปราย  ในประเด็น  เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา  และ

ประโยชน์ ข้อคิดที่ได้รับ  ตลอดจนจะน าไปใช้ในการท าหน้าที่คณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างไร 

6. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
7. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2 เพ่ือให้นักศึกษาดูเป็นเนื้อหา 

การประเมินกิจกรรม 
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) 
 2. ประเมินผลจากการน าเสนอ 
 
แนวสรุป  
 ปัญหาท าให้เกิดการคิด  และการคิดจะเกิดเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา  ความขัดแย้ง  หรือโจทย์ค าถาม  จะเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งเร้า
กระตุ้นให้บุคคลคิดแก้ปัญหาหรือคิดหาค าตอบ  จะเกิดกระบวนการต่างๆ ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ  
เพ่ือจะพิชิตปัญหานั้นไปให้ได้  เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการแก้ปัญหา 
ที่หลากหลาย ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา และสรุปผล เมื่อสามารถแก้ปัญหา 
หรือพิชิตปัญหานั้นไปได้  บุคคลจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลปกติ 

กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
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เอกสารหมายเลข  1 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มระดมความคิดแก้ปัญหาเพียง 1 ข้อ  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดแก้ปัญหาที่ 2 
ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและเขียนหมายเลข 1-9  

ลงในช่องที่ก าหนดให้โดยให้ผลรวมทั้งแนวตั้ง  
แนวนอน  และแนวทแยง  รวมกัน = 15 

 

การคิดแก้ปัญหาที่ 1 
ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและเขียนหมายเลข 1-8 
ลงในช่องที่ก าหนดให้โดยไม่ให้เลขท่ีเรียงกันเขียนอยู่
ในช่องติดกัน  ทั้งแนวตั้ง  แนวนอน  และแนวทแยง 
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เอกสารหมายเลข 2 
 
 

 
การคิดแก้ปัญหาหมายถึงอะไร 
 
 การคิดแก้ปัญหา  หมายถึง  ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไม่สมดุล
ที่เกิดขึ้น  โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือ
สภาวะที่เราคาดหวัง 
 การคิดแก้ปัญหา  เป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นของมนุษย์ที่ใช้ด าเนินวิถีชีวิตอยู่ใน
สังคม  เพราะ  ในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้นมักจะพบปัญหาต่างๆ มากมาย  เช่น  ปัญหา
ส่วนตัว  ปัญหาเกี่ยวกับการท างาน  ปัญหาทางสังคม  เป็นต้น  ผู้คิดแก้ปัญหาจะต้องศึกษาถึง
สาเหตุที่มาของปัญหา  ซึ่งมีลักษณะ แตกต่างกัน  และจะพยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อจะแก้ไข  การคิดหาวิธีอาจได้มาจากแหล่งต่าง  จากประสบการณ์เดิม  จากการศึกษา
ค้นคว้า  จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อน  แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
 
 
 
ลักษณะของกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 
 การแก้ปัญหาต้องเป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย  ถ้าขาดจุดมุ่งหมาย  ไม่นับว่า
เป็นการแก้ปัญหา 
 การแก้ปัญหามีวิธีการหลายวิธี  ผู้แก้ปัญหาต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและความสามารถของตน 
 วิธีการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ 
 ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งนั้นจะต้องศึกษาปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน  จึงจะ
สามารถแก้ปัญหานั้นได้ 
 เมื่อแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จจะต้องได้ความรู้ใหม่เกิดข้ึน  และผู้แก้ปัญหาต้องมี
สติปัญญางอกงามข้ึนด้วย 
 กระบวนการที่ท าโดยไม่มีแบบแผน  ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 
 กิจกรรมที่ท าไปเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา  ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 
 
 การแก้ปัญหาย่อมประกอบด้วยการวิพากษ์  วิจารณ์  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
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กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 
 มีนักการศึกษา  นักทฤษฎี  ให้กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
ไว้มากมายสรุปรวมแล้วได้ 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา   
  เป็นการท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับปัญหาในประเด็นต่างๆ อะไรคือปัญหา  
ต้องค้นหาอะไร  และจะต้องท าอะไร  นั่นคือตีปัญหาหรือตีโจทย์ให้แตก 
 
 ขั้นที่ 2 การวางแผน 
  เป็นการคิดหาวิธีการ  เทคนิคเพ่ือแก้ปัญหาและก าหนดขั้นตอนย่อยของการ
แก้ปัญหาไว้อย่างเหมาะสม  รวบรวมข้อมูลพิจาณาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผน 
  เป็นการน าแผนนั้นไปปฏิบัติ  ทบทวน  ทดลอง  อย่างหลากหลายวิธี 
 
 ขั้นที่ 4 สรุปผล   
  เป็นการสรุปตัดสินเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  บนพ้ืนฐานเหตุผล  และ
ตรวจสอบอย่างมั่นใจแล้วว่าค าตอบนั้นตรงกับเงื่อนไขท่ีก าหนด 
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เอกสารหมายเลข 3 
แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

 
ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ยินดีที่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม    
พอใจกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับ    
ถกโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์ร่วมกัน    
มีการวางแผนคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน    
ช่วยกันแก้ปัญหาในหลายวิธี    
มีการสรุปตัดสินวิธีที่ดีที่สุดร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามโจทย์ที่ก าหนดให้    
คัดเลือกผู้ที่ออกน าเสนอหน้าชั้นอย่างราบรื่น    
กระตือรือร้นให้ข้อมูลเพื่อนที่ออกน าเสนอ    
อภิปรายร่วมกับเพ่ือนทั้งชั้น    
ร่วมตอบค าถามในประเด็นที่วิทยากรถาม    
มีส่วนร่วมในการสรุปกระบวนการคิดแก้ปัญหากับเพ่ือนทั้งชั้น    
มีการพูดถึงความเหมือนความต่างสิ่งที่กลุ่มคิดกับเนื้อหาที่แจกให้    
ตั้งใจร่วมกิจกรรมโดยตลอดทุกกระบวนการ    
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ผลของการคิดเร็ว 
2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการสังเกตและมีความรอบคอบ 

เวลาที่ใช้  30  นาที 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายหมายเลข 1-3 
2. ปากกาคนละด้าม 
3. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรจัดนักศึกษาให้นั่งห่างกันพอสมควร 
2. วิทยากรพูดให้นักศึกษาผ่อนคลายและเห็นคุณค่าของความรวดเร็ว  เช่นพูดถึง

การ แข่งรถ  การวิ่ง  การแข่งขันต่าง ๆที่จ ากัดความเร็ว  ผู้ที่ท าเวลาได้น้อยที่สุด  
มักจะได้รับรางวัลและเป็นผู้คว้าชัยชนะมาครอง (เพ่ือให้นักศึกษามุ่งไปที่ความ
รวดเร็ว    ในการท างานเป็นประเด็นส าคัญ) 

3. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 1 โดยให้คว่ าหน้าไว้ก่อน 
4. แจกปากกาให้นักศึกษาคนละด้าม 
5. วิทยากรก าชับเน้นย้ าเรื่องเวลาว่า “มีเวลาอย่างจ ากัดแค่ 2 นาที  2  นาทีเท่านั้น  

ใครเสร็จก่อนมีรางวัล  เป็นการบวก-ลบ  เลขง่ายๆ  ซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้ว
ตั้งแต่เด็กๆ” 

6. ในขณะเอกสารของทุกคนคว่ าอยู่  เมื่อทุกอย่างพร้อม  ก าชับเรื่องเวลาอีกว่า  
“แค่ 2 นาทีจงท าให้ทันเวลา” แล้ววิทยากรให้สัญญาณเริ่มต้นและกระตุ้นให้ 
ท าเสร็จเร็วๆ 

7. ให้รางวัลคนที่เสร็จก่อนและเร่งให้ส่งเร็วๆ  อ้างว่า “เพ่ือนเขาเสร็จแล้วแค่บวกลบ 
เลขง่ายๆ” 

8. พอทุกคนส่งเสร็จ  เฉลยให้ดู  แจ้งจ านวนคนถูกคนผิด   แล้วบอกว่า  
“ถ้าท าตามเครื่องหมายได้  0  คะแนน”   

9. จากนั้นให้ตัวแทนนักศึกษาออกมาอ่านค าสั่งให้เพ่ือนฟัง 
10.  แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่มแล้วให้ระดมความคิดตามเอกสารหมายเลข 2 
11.  แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น 
12.  วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม 

คิดให้เร็ว 
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การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตนักศึกษานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3)                                                                                
 2. ตรวจผลงาน (เอกสารหมายเลข 1, 2) 
 
แนวสรุป  
      การที่จะเป็นผู้น าที่ดีต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  มีวิสัยทัศน์เห็นภาพ 
รวมทั้งหมดที่เกิดข้ึน  ส่งผลให้เกิดความม่ันใจก่อนลงมือท าได้ว่าส าเร็จแน่นอน  การน า
ประสบการณ ์  เดิมมาใช้ต้องพิจารณาให้ดี  เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ เปลี่ยนไป กฎ กติกาก็อาจ
เปลี่ยนไปด้วย  การที่จะลงมือท าอะไรควรไตร่ตรองให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด  
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาก็เช่นกัน  ต้องมีความรอบคอบใน
การปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นการสร้างศรัทธาและยกความมีภาวะผู้น าให้สูงขึ้นอีกด้วย   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
 วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรต้องร่วมกันสร้างความส าคัญให้นักศึกษามองเห็นคุณค่าใน
ความรวดเร็ว  ก าชับให้นักศึกษาลงมือท าพร้อมกันและกระตุ้นนักศึกษาให้ท าเสร็จเร็วๆ  โดยแจ้ง    
ว่า “เวลาน้อย  เป็นการ บวก  ลบ  คูณ  หาร  เลขธรรมดาของเด็ก ๆเขาท ากัน  แต่จะขอดู
ความเร็วนักศึกษาว่าจะท าได้รวดเร็วขนาดไหน  จะท าลายสถิติที่เขาท าไว้หรือไม่  พวกเราต้อง
ชนะเขาแน่นอน”  ผู้ช่วยวิทยากรต้องร่วมกระตุ้นนักศึกษากับวิทยากรด้วยและสังเกตพฤติกรรม
ของ   นักศึกษาขณะที่ร่วมกิจกรรม  ใช้นักศึกษา 5-6 คนต่อผู้ช่วยวิทยากร 1 คนในการสังเกต
พฤติกรรม  ของนักศึกษา  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตาม  เอกสารหมายเลข  3 
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เอกสารหมายเลข  1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง  จงหาค าตอบจากการค านวณ บวก ลบ คูณ หาร จากโจทย์ข้างล่างนี้   ใช้เวลา   2  นาที       
                                      โดยให้เปลี่ยนเครื่องหมาย บวกเป็นลบ  ลบเปน็บวก   คูณเป็นหาร  หารเป็นคูณ  ก่อนลงมือท า  
 

 

1.   4 + 1   = 4.   5 – 2   = 7.  8 x 2   = 10.  4  2 = 

2.   7 + 1   = 5.   8 – 1   = 8.  9 x 3   = 11.  5  2   = 

3.   5 + 4   = 6.  6 – 4   = 9.  6 x 2   = 12.  6  3   = 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 นาที  
เร็วค่ะพี่ 

2 นาที  
มีรางวัลคะ่ 

อู๊ดๆ 
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เอกสารหมายเลข 2 
 
ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาร่วมกันคิดในกลุ่มแล้วเขียนสรุปตามข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
 

1. นักศึกษาได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. สิ่งที่นักศึกษาได้ตามข้อ 1 นั้นมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

3. นักศึกษาจะน าสิ่งที่ได้ในกิจกรรมนี้ไปใช้ในการท าหน้าที่  
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เอกสารหมายเลข  3 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องคิดให้เร็ว 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

1. หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
รับฟังวิทยากรพูดอย่างตั้งใจ    
รับเอกสารจากวิทยากรแล้วคว่ าหน้าเอกสารไว้    
ไม่พูดคุยหรือปรึกษาเพ่ือน    
ลงมือท าเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้น     
ลงมือท าด้วยตนเองไม่ลอกเพ่ือน    
ส่งเอกสารให้วิทยากรในเวลาที่ก าหนด    
ยอมรับผลการตัดสินของวิทยากร    
ระดมความคิดภายในกลุ่ม    
เสนอข้อดีข้อเสียที่ตนพบให้กลุ่มรับทราบ    
คัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกไปน าเสนออย่างราบรื่น    
มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
ร่วมกับเพื่อนและวิทยากรสรุปกิจกรรม    
ร่วมกิจกรรมทุกกระบวนการอย่างกระตือรือร้น    
 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มองเห็นผลของการคิดคนเดียวและการระดมความคิด 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 15 นาท ี
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. ซองบรรจุโจทย์ปัญหาต่างๆ  3  ซอง 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากาเคมี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ  6-7  คน 
2. แจกซองที่บรรจุสถานการณ์  ให้แต่ละกลุ่ม 
3. สมาชิกในกลุ่มแบ่งโจทย์ปัญหากันคนละแผ่น 
4. ให้นักศึกษานั่งสลับกันกับสมาชิกท่ีไม่ใช่กลุ่มตน 
5. ให้นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ที่ได้รับ 
6. ให้เวลาเขียนแสดงความคิดเห็น  20  นาท ี
7. ส่งเอกสารแสดงความคิดเห็นให้วิทยากร 
8. นักศึกษานั่งเป็นกลุ่มของตนเหมือนเดิม 
9. ระดมสมองของแต่ละกลุ่มตามโจทย์เดิมท่ีได้รับ 
10. ส่งตัวแทนน าเสนอแนวคิดของกลุ่มให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ 
11. วิทยากรน าข้อมูลเดิมแต่ละคนมาสัมภาษณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลกลุ่ม 
12. วิทยากรให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย  โดยเปิดประเด็นค าถามว่า  พบอะไรจาก

การท ากิจกรรมนี้  สิ่งที่พบมีประโยชน์หรือส าคัญอย่างไร  และจะน าไปใช้ในการ
ท าหน้าที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างไร  จากนั้น 
ให้แต่ละกลุ่มเขียนลงในเอกสารหมายเลข 3 

13. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 
 
 

คิดเดี่ยวคิดกลุ่ม 
7 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



355 

 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4)                                                                                
 2. ตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม 
 3. ประเมินผลจากการน าเสนอ 
 
แนวสรุป  
 ในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้คิดอย่างรอบคอบ  ความคิดของตนเองเพียง
คนเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้  บางคนอาจใช้เหตุผลตนเองให้กลุ่มคล้อยตามจนตนเองลืม
เหตุผลเดิมของตนที่ให้ไว้  เราได้เรียนรู้การพูดชักน าจูงใจของเพ่ือน  มีการใช้มนุษยสัมพันธ์
เกิดข้ึนในกลุ่ม   มีการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนแล้วได้
น าไปใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
 วิทยากรสังเกตนักศึกษาขณะที่ร่วมกิจกรรม  การที่นักศึกษานั่งสลับกันกับสมาชิกที่  
ไม่ใช่กลุ่มตน  ท าให้ไม่ได้รับอิทธิพลจากความคิดเพ่ือน  ซึ่งนักศึกษาสามารถกลั่นกรองมาจาก
ความคิดของตนเองล้วนๆ  ดังนั้นผู้ช่วยวิทยากรต้องคอยควบคุมดูแลในช่วงแรก จากนั้นนักศึกษา   
จะมาระดมความคิดเรื่องเดิมในกลุ่มตนเอง  ให้ผู้ช่วยวิทยากรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาโดย  
ไม่ให้นักศึกษารู้ตัว  ควรให้ผู้ช่วยวิทยากร 1 คนต่อกลุ่มนักศึกษา  สังเกตพฤติกรรมที่พบอย่าง
เป็นกลาง  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตาม  เอกสารหมายเลข  4 
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เอกสารหมายเลข 1 

3  โจทย์ปัญหาที่จะต้องบรรจุในซอง 

ค าชี้แจง :  อ่านโจทย์ปัญหาที่ท่านได้รับ  ถ้าเป็นท่านจะท าอย่างไร 

 
 
 
โจทย์ปัญหาที่ 1 เรื่อง เกณฑ์ทหาร 
 
 
 
  
 สมเกียรติมีอายุครบการเกณฑ์ทหารพอดี จึงมีหมายเรียกให้เขาไปตรวจร่างกายและ
จับใบด าใบแดง พ่อของเขาไม่อยากให้เขาไปเป็นทหาร จึงไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือกทหารให้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับปากว่าจะช่วยแต่ต้องขอค่าสมนาคุณเป็นจ านวนเงิน
มากพอสมควร 
 
 ถ้าท่านเป็นสมเกียรติ ท่านจะท าอย่างไร? 
 
 

ท่านคิดหาเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจ  คือ   (เขียนเป็นข้อๆ) การตัดสินใจของท่านคือ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง :  อ่านโจทย์ปัญหาที่ท่านได้รับ  ถ้าเป็นท่านจะท าอย่างไร 

 

 
 
โจทย์ปัญหาที่ 2  เรื่อง  คนรักของเรา  
 
 
 
  
  
 
 
 ปิ่นเพชร และ เกศกนก เป็นคู่รักกัน ทั้งคู่ชอบชวนกันไปนั่งอ่านหนังสือและคุยกัน        
ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในตอนเย็นๆ ทุกวัน วันหนึ่งขณะที่ปิ่นเพชรเดินกลับจากการท าธุระ  
ส่วนตัวโดยปล่อยให้เกศกนก  นั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนั้น เขาเห็นชาย 3 คนก าลังปลุกปล้ า  
เกศกนก 
 
 ถ้าท่านเป็น ปิ่นเพชร ท่านจะท าอย่างไร?  
 
 

ท่านคิดหาเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจ  คือ   (เขียนเป็นข้อๆ) การตัดสินใจของท่านคือ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง :  อ่านโจทย์ปัญหาที่ท่านได้รับ  ถ้าเป็นท่านจะท าอย่างไร 

 

 
 
โจทย์ปัญหาที่ 3   เรื่อง ลูกของธิดา  
 
 
  
  
  
 ธิดาเป็นลูกสาวของพ่อค้าใหญ่ของเมืองไทย และเป็นนักศึกษาของสถาบันมีชื่อแห่ง
หนึ่ง ธิดาสนิทกับเพื่อนชายคนหนึ่งมากจนถึงขั้นได้เสียกันอย่างลับ ๆ ต่อมาไม่นานธิดามีอาการ
เหมือน คนแพ้ท้อง ซึ่งหมอก็ยืนยันว่าเธอก าลังจะมีเด็ก เธอน าเรื่องนี้ไปปรึกษาเพ่ือนหญิงคนหนึ่ง 
เพ่ือนคนนี้แนะน าว่าเธอควรจะเอาเด็กออก 
 
 ถ้าท่านเป็น ธิดา ท่านจะท าอย่างไร?  
 
 

ท่านคิดหาเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจ  คือ   (เขียนเป็นข้อๆ) การตัดสินใจของท่านคือ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข  2 
 

 แนวทางคิดหาเหตุผล : ท่านควรคิดหาเหตุผลเพื่อถามตนเองก่อนที่จะตัดสินใจตอบ ดังนี้ 
 

โจทย์ปัญหาที่ 1 เรื่อง เกณฑ์ทหาร 
1. อยากเป็นทหาร หรือ ไม่อยากเป็นทหาร 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีพ่อไปติดต่อนั้นเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
3. การทุจริตเพ่ือให้พ้นการเกณฑ์ทหารจะได้รับโทษใช่หรือไม่  
4. มีเงินมากพอติดสินบนหรือไม่ 
5. ครอบครัวทางบ้านต้องการคนดูแลช่วยเหลือ และรับผิดชอบมิใช่หรือ 
6. เป็นหน้าที่ของชายไทยที่ต้องไปรับการคัดเลือกทหารมิใช่หรือ 
7. การเป็นทหารท าให้เสียงานที่ท าอยู่หรือไม่ 
8. ชาวบ้านแถบนั้นนิยมติดสินบนเพื่อให้พ้นการเกณฑ์ทหารหรือไม่ 
9. โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารโดยวิธีจับใบด าใบแดงมีมากน้อยเพียงใด 
 

โจทย์ปัญหาที่ 2  เรื่อง  คนรักของเรา 
1. ตนเองพอจะสู้ชาย 3 คนนั้นไหวหรือไม่ 
2. มีสถานีต ารวจหรือป้อมต ารวจอยู่ใกล้ ๆ หรือไม ่ 
3. เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่ต้องเข้าช่วยเหลือมิใช่หรือ 
4. รู้วิธีต่อสู้ป้องกันตัวดีเพียงใด 
5. ในบริเวณใกล้เคียงพอจะมีคนให้ความช่วยเหลือหรือไม่ 
6. สุนทรภู่กล่าวว่า “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” มิใช่หรือ 
7. การวิ่งไปแจ้งต ารวจจะกลับมาช่วยทันเวลาหรือไม่ 
8. คนร้ายมีอาวุธหรือไม่ 
9. การสู้ด้วยสมองดีกว่าใช้ก าลังใช่หรือไม่ 
 

โจทย์ปัญหาที่ 3   เรื่อง ลูกของธิดา 
1. อยากได้ลูกไว้หรือไม่ 
2. การตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงานจะท าให้เพ่ือนๆ รังเกียจ และเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลใช่หรือไม่ 
3. การท าแท้งให้โทษมากกว่าให้คุณมิใช่หรือ 
4. มีเงินพอจะจ้างให้หมอท าแท้งหรือไม่ 
5. เพ่ือนชายรับผิดชอบต่อการกระท าของเขาหรือไม่ 
6. โทษที่จะได้รับจากการท าแท้งโดยผิดกฎหมายคุ้มต่อการเสี่ยงหรือไม่ 
7. ยังเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ใช่หรือไม่ 
8. มีที่จะไปคลอดบุตรอย่างลับๆ และมีคนเลี้ยงเด็กหรือไม่ 
9. การท าแท้งเป็นบาป และผิดกฎหมายด้วยมิใช่หรือ 
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เอกสารหมายเลข 3 
 
ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาร่วมกันคิดในกลุ่มแล้วเขียนสรุปตามข้อต่างๆ ดังนี้ 
 

4. นักศึกษาได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. สิ่งที่นักศึกษาได้ตามข้อ 1 นั้นมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. นักศึกษาจะน าสิ่งที่ได้ในกิจกรรมนี้ไปใช้ในการท าหน้าที่ 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เอกสารหมายเลข  4 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องคิดเดี่ยวคิดกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 

3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ยินดีกับการเป็นสมาชิกในกลุ่ม    
แบ่งเอกสารที่บรรจุในซองอย่างราบรื่น    
นั่งสลับกับสมาชิกที่ไม่ใช่กลุ่มตนเอง     
ตั้งใจฟังค าชี้แจงจากวิทยากร    
มีความพยายามในการแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง    
ปฏิบัติตามกติกา  เงื่อนไขที่ก าหนด    
ส่งเอกสารแสดงความคิดเห็นในเวลาที่ก าหนด    
ระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม    
เสนอความคิดเห็นของตนให้กลุ่มทราบ    
ยอมรับเหตุผลของเพ่ือนที่ดีกว่า    
ร่วมกันสรุปเป็นความคิดของกลุ่ม    
คัดเลือกสมาชิกน าเสนอหน้าชั้นอย่างราบรื่น    
เมื่อวิทยากรเปรียบเทียบแนวคิดของตนกับกลุ่ม  มีการยอมรับ
ด้วยดี 

   

ร่วมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรม    
มีการสรุปเชื่อมโยงในการน าไปใช้กับคณะกรรมการองค์การฯ    
กระตือรือร้นร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาพูด 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน 

เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 15  นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายหมายเลข 1 
2. กระดาษ A4 จ านวน  3  แผ่น 
3. ปากกาจ านวน  9  ด้าม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ  5  คน 
2. ให้สมาชิกนับหมายเลขในกลุ่ม 1-5 
3. จัดล าดับเป็นแถวตอน  คนที่นับ 1  ยืนอยู่หน้าสุด 
4. วิทยากรให้คนที่ 1  ออกมายืนห่างจากแถวประมาณ  5  เมตร 
5. แจกเอกสารหมายเลข 1 และปากกาให้แต่ละกลุ่มท่ีเหลือ  4  คน 
6. ให้เวลา 4  คนในแต่ละกลุ่มปรึกษากัน  5  นาท ี
7. จัดล าดับแถวหมายเลข 2-5 ตามเดิมให้ห่างคนที่ 1  ประมาณ 5  เมตร 
8. วิทยากรให้คนที่ 2 มากระซิบคนที่ 1 ว่า  “ใคร”(โดยการบอกชื่อคน)  คนที่ 3  

มากระซิบต่อว่า “ท าอะไร”(ให้บอกถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง)  คนที่ 4  
มากระซิบต่อว่า  “ทีไ่หน” (ให้บอกสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง) และคนที่ 5  มา
กระซิบ  ต่อว่า  “เมื่อไหร่” (บอกเวลาใดเวลาหนึ่ง) 

9. เมื่อครบแล้วเอากระดาษ A4 และปากกาให้คนที่ 1 เขียนเรียบเรียงประโยคที่
เพ่ือนบอกให้ถูกต้อง  โดยรายงานทีละกลุ่ม 

10. วิทยากรใช้เอกสารหมายเลข 1  ของแต่ละกลุ่มประกอบการพิจารณา 
11. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายโดยมีค าถามน าดังนี้ 

11.1  นักศึกษาได้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ 
11.2  ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
11.3  นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท าหน้าที่คณะกรรมการองค์การ  

นักศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างไร 
 

บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน 
8 
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12.  วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม 
13.  วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2 เพ่ือเป็นเนื้อหาให้กับนักศึกษา 
14.  วิทยากรเสนอ Power Point ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพูด

ในที่ชุมชน 
15.  วิทยากรซักถามข้อสงสัยแล้วสรุปเรื่องบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชนร่วมกัน 

 
การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) 
 2. ตรวจผลงาน 
 
แนวสรุป  
 การสื่อสารจะเกิดข้ึนได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  ต้องใช้ช่องทางในการสื่อสารให้  
มากที่สุดเพ่ือความเข้าใจของผู้รับสาร  ทั้งการได้เห็น  ได้ยิน  อย่างชัดเจน  รวมทั้งคุณภาพ 
ของผู้ส่งสารและผู้รับสารด้วย นอกจากนั้นผู้รับสารยังได้เรียนรู้บุคลิกภาพของเพ่ือนในการกระซิบ
บอกทุกคนมีความซื่อสัตย์สามัคคีกันในทีมไม่เข้าใจสิ่งใดก็ให้พูดคุยปรึกษาหารือกัน   
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เป็นประโยชน์ส าหรับน าไปปรับใช้ในการท าหน้าที่คณะกรรมการ
องค์การฯได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
 วิทยากรต้องอธิบายและก าชับให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุ่มท้ัง 4  คนให้ถือปฏิบัติ
ตามกติกาอย่างเคร่งครัด  เพราะจะกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้  น าผลงานของนักศึกษาท่ีเขียนลงใน
กระดาษ A 4 มาเปรียบเทียบกับเอกสารหมายเลข 1 ให้เห็นประสิทธิภาพของการสื่อสาร  ควรให้
ผู้ช่วยวิทยากร 1 คนต่อนักศึกษา  5  คนดูแลให้เป็นไปตามกติกาทุกขั้นตอน  และคอยสังเกต
พฤติกรรม  ของนักศึกษาไปพร้อมกันโดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัว  ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตาม  
เอกสารหมายเลข  3 
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เอกสารหมายเลข  1 

 

 

ค าชี้แจง  

1. ให้นักศึกษาทั้ง 4  คนร่วมกันคิดภายในเวลา 5 นาที 
2. อย่าให้คนที่ 1 รู้ตัวก่อนหรือกลุ่มอื่นรู้เด็ดขาด 
3. คนที่ 2 เตรียมไปกระซิบบอกคนที่ 1 ว่าใคร(บอกชื่อคน) 
4. คนที่ 3 เตรียมไปกระซิบบอกคนที่ 1 ว่าท าอะไร(บอกถึงการกระท า) 
5. คนที่ 4 เตรียมไปกระซิบบอกคนที่ 1 ว่าที่ไหน (บอกสถานที่) 
6. คนที่ 5  เตรียมไปกระซิบบอกคนที่ 1 ว่าเมื่อไหร่ (บอกเวลา) 
7. ทุกคนจ าให้ได้และจดค ากระซิบส่งให้วิทยากร 

 
 

ตารางบันทึกค ากระซิบ 
 

คนที่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
2  

 
   

3   
 

  

4    
 

 

5     
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เอกสารหมายเลข 2 

 
  
 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพูดเป็นสิ่งจ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร  ของชีวิตมนุษย์ 
ทั้งการท างานและในชีวิตประจ าวัน  ผู้พูดจะสร้างความศรัทธาให้ผู้ฟังได้หรือไม่นั้น  นอกจาก
เนื้อหาสาระที่พูดแล้ว  บุคลิกลักษณะท่าทางของผู้พูดก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นการพูดที่ดี
ต้องคู่กับบุคลิกภาพท่ีดีด้วย 
  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง คุณสมบัติส่วนรวมทั้งหมดของบุคคลที่
เป็น ผลมาจากประสบการณ์ต่างๆ  ที่พบมาแสดงออกในรูปของความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
ต่างๆ ทั้งท่ีมองเห็นได้โดยตรงและจากการสังเกต  เช่น รูปร่าง   หน้าตา  กริยาท่าทาง  
ความรู้สึกนึกคิด  ทัศนคติ  และการปรับตัวซึ่งบุคลิกภาพของบุคคล มี  2 ลักษณะ คือ 

1. บุคลิกภาพภายใน ( Internal  Personality)  ได้แก่ 
  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  ความกระตือรือร้น 
  ความรอบรู้ 
  ความคิดริเริ่ม 
  ความจริงใจ 
  ความรู้กาลเทศะ  
  ปฏิภาณไหวพริบ 
  ความรับผิดชอบ 
  ความจ า 
  อารมณ์ขัน 

   ความมีคุณธรรม 
2. บุคลิกภาพภายนอก  ( External  Personality) ได้แก่ 

  รูปร่าง  หน้าตา 
  การแต่งกาย 
  การปรากฏตัว 
  กริยาท่าทาง 
  การสบสายตา 
  การใช้เสียง 
  การใช้ถ้อยค าภาษา 

     ศิลปะการพูด 
 

  
 

บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน 
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 การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นประตูเปิดทางการสื่อสารให้ประสบ
ผลส าเร็จ  ผู้พูดทุกคนสามารถน าไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ คือ ท าอย่างไรเมื่อมีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยการพูดแล้วจะท าให้ผู้ฟังสนใจน่าติดตาม  ผู้พูดต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
ให้คนอ่ืนสัมผัสในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ คือ  
 

“มาดตอ้งตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม เปี่ยมใจก่อนจาก” 
 

1. มาดต้องตา  เป็นสิ่งแรกที่คนพบเห็น  ประกอบด้วย 
1.1 การแต่งกายดี   คือ  
   เหมาะสมกับวัย  สถานที่  สรีระ 
  พิถีพิถันรัดกุมทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ 
     แต่งกายให้ดูดีตลอดเวลา 
   ระวังกลิ่นตัวและกลิ่นปาก 

   1.2  มีบุคลิกลักษณะดี  คือ 
       อ่อนน้อมถ่อมตน  ไหว้ หรือรับไหว้ 
    ขอบคุณและขอโทษทุกครั้ง 
    อยู่อย่างใกล้ชิด 
    คิดว่ามีสายตาจ้องมองเราตลอดเวลา 
   1.3  การปรากฏกายดี  คือ 
    มีความร่าเริง  แจ่มใส 
    กระตือรือร้นในการต้อนรับ 
     ยินดีปรีดาที่ได้รู้จักหรือพบ 
    แสดงความภูมิฐานตามสมควร 
  2.  วาจาต้องใจ   เป็นการสร้างความประทับใจ เมื่อได้พูดคุย ประกอบด้วย 
   2.1  มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง 
   2.2  สร้างบรรยากาศในการพูดคุย 
   2.3  ฉลาดเลือกค าที่จะพูดให้เข้าใจและประทับใจ 
   2.4  น าเสนอด้วยตัวอย่างและภาพ 
 
  3.  ภายในต้องเยี่ยม  เป็นที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ 
แล้วจึงจะส่งผลต่อการกระท า ประกอบด้วย 
   3.1  เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย 
   3.2  เป็นคนมีน้ าใจสู้น้ าเงิน 
   3.3  อย่ามองเมินข้ามตัวเรา 
   3.4  อย่ามัวเมาลืมคุณคน 
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  4.  เปี่ยมใจก่อนจาก  เป็นการสร้างความประทับใจก่อนที่จะจากกันไป 
   4.1  มีการแสดงความเคารพ 
   4.2  จบด้วยค าพูดหอมหวน 
   4.3  ชวนให้อยากพบปะอีก 
 

 การพูด (Speech)  หมายถึง การติดต่อสื่อความหมายระหว่างบุคคล โดยการใช้
ถ้อยค า  น้ าเสียง  รวมทั้งกิริยาอาการถ่ายทอด  ความคิด  ความรู้  ความรู้สึก  และความต้องการ 
ของผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง 
 ผู้ที่มีความสามารถสูงในการพูด คือ  ผู้ที่สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจ  รับรู้ตรงตามที่ผู้พูด
ต้องการ  โดยใช้เวลาในการพูดน้อยท่ีสุด 
  
 ประโยชน์ของการพูด 

  1.  สร้างความม่ันใจในตนเอง 
  2.  ควบคุมการใช้และความรู้สึกนึกคิดได้ดีขึ้น 
  3.  สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รู้วิธีที่จะให้และรับการวิจารณ์ 
  4.  ท าให้ความสนใจในชีวิตกว้างขวางข้ึน 
  5.  มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ธุรกิจ 
  6.  มีความส าเร็จทางสังคม  สร้างมิตรภาพ การได้รับความร่วมมือและเป็นผู้น า
มากขึ้น 

 องค์ประกอบของการพูด 
  การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารที่ท าให้ผู้พูดกับผู้ฟังเกิดความเข้าใจตรงกัน 
ประกอบด้วย 
   1.  ผู้พูด  (Speaker) 
   2.  ผู้ฟัง (Listener) 
   3.  เรื่องที่พูด (Message)  
   4.  วิธีการพูด (Channel) 
  

 ปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด  อแลน เอช. มอนโร  ได้แยกแยะปัจจัยแห่ง
ความสนใจในการพูดไว้ ดังนี้  
   1.  บุคลิกภาพทั่วไป  รูปร่างหน้าตา  การแต่งตัว  การปรากฏกาย  การใช้
ท่าทาง มือ ตลอดจนเสียงของผู้พูด มีความส าคัญ ร้อยละ 10 
   2.  ศิลปะการแสดงออก หรือศิลปะการถ่ายทอด  หมายถึง  การล าดับเนื้อหา 
การยกตัวอย่าง   อุปมาอุปมัย การแทรกอารมณ์ขัน  การเน้นเสียง  การเน้นจังหวะตลอดจนการ
สร้างความเป็นกันเอง มีความส าคัญร้อยละ 20 
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   3.  เนื้อหาสาระในการพูด มีประโยชน์ น่าสนใจ มีคุณค่าแก่การฟังมี
ความส าคัญร้อยละ 50 
    
   4.  ค าน าและการสรุปจบ  หรือจะเรียกว่า  การเปิดฉาก 
ให้น่าสนใจน่าติดตาม  และการปิดฉาก ให้ประทับใจ  ฝากข้อคิด  
หรือค าคม ค ากลอนที่ประทับใจ มีความส าคัญ ร้อยละ 20 
  หลักการพูดที่ดี 
 ผู้พูดที่ต้องการสื่อความเข้าใจกับผู้ฟังให้เกิดความส าเร็จ 
ในการส่งสารได้ดีนั้นต้องค านึงถึงหลักการพูด ดังต่อไปนี้ 
 
 การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ได้แก่ 
   1. การออกเสียงสั้น – ยาว ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันไปด้วย เช่น  
เก้า–ก้าว, เข้า–ข้าว, เท้า–ท้าว ตัวอย่างเช่น  ก้าวเท้าไปเก้าครั้ง เขาเดินเข้าไปรับประทานข้าว 
เขาบาดเจ็บที่เท้า 
 
   2. การออกเสียงค าหลายพยางค์  ค าสมาส  ค านิยม  เช่น  ด ารัส  อ่านว่า   
ด า-หรัด  ปรอท  อ่านว่า  ปะ-หรอด  ผลิต  อ่านว่า  ผะ-หลิด  พลเมือง  อ่านว่า  พน-ละ-เมือง  
เทพเจ้า  อ่านว่า เทบ-พะ-เจ้า  ทิวทัศน์ อ่านว่า  ทิว-ทัด  สัปดาห์  อ่านว่า  สับ-ดา  รสนยิม  
อ่านว่า  รด-นิ-ยม  ยมบาล  อ่านว่า  ยม-มะ-บาน 
 
   3.  ออกเสียงค าควบกล้ า ร, ล, ว หรือเป็นอักษรน าให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น  
ตราด อ่านว่า  ตราด  ตลาด อ่านว่า  ตะ-หลาด  จริง  อ่านว่า  จิง  ปรักหักพัง  อ่านว่า   
ปะ-หรัก-หัก-พัง  ค าต่อไปนี้ออกเสียงแบบควบแท้ท้ังหมด เช่น ปรับปรุง  เปลี่ยนปลง   
ปลาบปลื้ม  ปลอดโปร่ง  พร้อมเพรียง  เพราะพริ้ง  แพรวพราว  เพลิดเพลิน  พลุกพล่าน   
แกว่งไกว  กว้างขวาง  ไขว่คว้า  คลุกเคล้า  คลาดเคลื่อน  คลอนแคลน   
ค าบางค าเป็นค าเรียงพยางค์กันไม่ออกเสียงแบบควบกล้ า เช่น ปริญญา ออกเสียงว่า  
ปะ– ริน – ยา  ปรินิพพาน  ออกเสียงว่า  ปะ – ริ – นิบ – พาน 
    
   4.  ไม่ควรออกเสียงให้ห้วนสั้น  ตัดค า หรือรัวลิ้นจนฟังไม่ชัดเจน  
โดยเฉพาะ ค าหลายพยางค์เช่น  มหาวิทยาลัย  ไม่ควรออกเสียงว่า  หมา – ลัย  วิทยาลัย   
ไม่ควรออกเสียงว่า    วิด – ลัย    สวสัดี  ไม่ควรออกเสียงว่า  หวัด – ดี 
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   5. ไม่ควรใช้ภาษาพูด ภาษาตลาด ภาษาสื่อมวลชนหรือภาษาโฆษณาใน
การพูดกับคนทั่วไป ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจยากและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เชน่  
    สาวคนนั้นจัดอยู่ในวัยเอ๊าะๆ  
    รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ในวัยดึก  
    นายต ารวจถูกเตะโด่งออกจากพ้ืนที่  
    เขาวิ่งเต้นเพื่อขอย้ายไปในที่เจริญ 
    นายต ารวจเต้น ถูก นสพ. คุ้ยเบื้องหลัง  
    เจ้าหน้าที่บุกคุกล าปางหาข้อมูลปรับปรุงเรือนจ า  
 ข้อค านึงในการพูดที่ดี 

1. การใช้ภาษา ต้องเลือกใช้ถ้อยค าท่ีเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง 
2. ผู้พูดและผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายตรงกัน ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสื่อความหมาย

ไป ยังผู้ฟังเพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ผู้ฟังก็มีความตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้พูดสื่อ
ความหมายให้ 

3. ออกเสียงพูดให้ชัดเจน ดังพอประมาณ อย่าตะโกนหรือพูดค่อยเกินไป 
4. สีหน้า ท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด 
5. ท่าทางในการยืน นั่ง ควรสง่าผ่าเผย การใช้ท่าทางประกอบการพูดก็มี   

ความส าคัญ เช่น การใช้มือ นิ้ว จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้น 
6. ต้องรักษามารยาทการพูดให้เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการพูด พูดตรงเวลา 

และจบทันเวลา 
7. พูดเรื่องใกล้ตัวให้ทุกคนรู้เรื่อง เป็นเรื่องสนุกสนานแต่มีสาระ และพูดด้วย

ท่าทางและกิริยานุ่มนวล เวลาพูดต้องสบตาผู้ฟังด้วย 
8. ไม่ควรพูดเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง โดยไม่จ าเป็น และไม่ควรพูดแต่เรื่อง

ของตัวเอง 
9. ไม่พูดค าหยาบ นินทาผู้อื่น ไม่พูดแซงขณะผู้อื่นพูดอยู่ และไม่ชี้หน้าคู่สนทนา 

  
 มารยาทในการพูด 
   การพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดในโอกาสใด หรือประเภทใด ผู้พูดต้องค านึงถึง
มารยาทในการพูด ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้พูดได้รับการชื่นชมจากผู้ฟัง ซึ่งจะช่วยให้ประสบ   
ผลส าเร็จในการพูด มารยาทที่ส าคัญของการพูดสรุป  ได้ดังนี้  
 
 

1. พูดด้วยวาจาสุภาพ แสดงหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. ไม่พูดอวดตนข่มผู้อื่น และยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนเป็นส าคัญ 
3. ไม่กล่าววาจาเสียดแทง ก้าวร้าวหรือพูดขัดคอบุคคลอ่ืน ควรใช้วิธีที่สุภาพ  

เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น 
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4. รักษาอารมณ์ในขณะพูดให้เป็นปกติ 
5. ไม่น าเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนมาพูด 
6. หากน าค ากล่าวของบุคคลอ่ืนมากล่าว ต้องระบุนามหรือแหล่งที่มาเป็น

การ  ให้เกียรติบุคคลที่กล่าวถึง 
7. หากพูดในขณะที่ผู้อ่ืนยังพูดไม่จบ ควรกล่าวค าขอโทษไม่พูดคุยกันข้าม   

ศีรษะผู้อ่ืน 
  
  
 การพูดในโอกาสต่างๆ 
   การพูดในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น นอกจากจะสื่อความรู้ความเข้าใจ   
เรื่องราวต่างๆ แล้ว ยังต้องสื่ออารมณ์ ความรู้สึกถ่ายทอดไปสู่กันและกันด้วย ฉะนั้นการพูดจากัน
นอกจากจะพูดคุยกันตามปกติแล้วยังมีการพูดในโอกาสพิเศษ เช่น การพูดในงามมงคล งานศพ     
การเข้าสมาคมในโอกาสต่างๆ จึงจ าเป็นส าหรับทุกคนที่ต้องฝึกฝนการใช้ค าพูดให้ถูกต้องไพเราะ
เหมาะสม การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ควรทราบ เช่น การพูดในที่ชุมชน  (การพูดแนะน า  การพูด
แสดงความยินดี การพูดแสดงความเสียใจ การกล่าวขอบคุณ การกล่าวต้อนรับ การพูดอวยพร)  
การพูดให้ความรู้  การพูดจูงใจ  การพูดสนทนาทางโทรศัพท์  การพูดเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์
ต่างๆ 
 ลักษณะการพูด 
   การพูดในที่ชุมชน  (Public speaking) มีลักษณะดังนี้ คือ   
    โน้มน้าวจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตาม 
    ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมมากกว่าเนื้อหาสาระ 
    ผู้พูดมีอ านาจเหนือผู้ฟัง  
    ใช้ลูกเล่น ลูกฮาผสมอารมณ์ข าได้เป็นระยะ 
    พูดฝ่ายเดียวไม่มีการซักถาม 
    ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องและการก าหนดของผู้ด าเนินการ 

1.1 กล่าวอวยพรคู่สมรส 
กล่าวความส าคัญและความหมายของชีวิตคู่สมรส 
 แสดงความยินดีในความรักของคู่บ่าวสาว 
แนะน าหลักการด าเนินชีวิตคู่ หรือธรรมของผู้ครองเรือน 
อวยพร 

1.2 กล่าวอวยพรวันเกิด 
กล่าวถึงคุณความดีของเจ้าภาพ 
 การเป็นที่พ่ึงของบุตรหลานและบริวาร 
อวยพรให้อายุยืนนาน 
 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94&start=95&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2ADRA_enTH438&biw=819&bih=433&tbm=isch&tbnid=4JygnjZcKmNdPM:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/blogs/posts/335984&docid=4B62NrofP7nSjM&imgurl=http://gotoknow.org/file/kboonyawat/DSC02533.JPG&w=500&h=375&ei=L2ZoT6PMJ5HMrQfCvPXpBw&zoom=1


371 

 

1.3 กล่าวอวยพรในวันขึ้นบ้านใหม่ 
ความสุขสบายของการมีบ้านเรือนเป็นหลักฐาน 
ความสามารถในการก่อร่างสร้างตัว 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างของคนอ่ืน 
อวยพร 

1.4 กล่าวอวยพรในวันขึ้นบ้านใหม่ วันสงกรานต์ 
กล่าวถึงชีวิตที่ผ่านมาด้วยดี 
การเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
การครองตนอย่างสัมมาชีพ อย่างสันติ 
อวยพร 

1.5 กล่าวอวยพรในการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ 
ยินดีที่ได้รับต าแหน่งใหม่ 
ชมเชยในความสามารถเฉพาะตัว 
ความรักความอาลัยของเพ่ือร่วมงาน 
อวยพรให้เจริญก้าวหน้า และเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 

1.6 กล่าวตอบรับพร (ทุกอย่าง) 
ขอบคุณที่ให้เกียรติ 
ให้ค าม่ันในการรักษาความดี และปฏิบัติตามค าแนะน า 
อวยพรตอบ 
 

1.7 กล่าวตอบรับในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ 
ผู้กล่าวในฐานะอะไร 
ยินดีตอบรับด้วยความเต็มใจ 
สรรเสริญถึงชื่อเสียงและคุณงามความดี 
ปวารณาตัวในการร่วมกันท างาน 
มอบของที่ระลึก (ปรบมือน า อย่าชักชวนผู้ฟังปรบมือ) 
 

1.8 กล่าวปราศรัยในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ 
ขอบคุณในความไว้วางใจ 
แถลงนโยบายหรือหลักการทั่วไป 
ชมเชยความดีของคณะกรรมการชุดเก่า (ถ้าดีจริง) 
ให้ค าม่ันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็ม 
      ความสามารถ 
ขอความร่วมมือจากกรรมการหรือสมาชิกทุกท่าน 
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1.9 กล่าวมอบรางวัล 
ชมเชยความสามารถของผู้ที่ได้รับรางวัล 
อธิบายความหมายของรางวัล 
มอบให้ สัมผัสมือ ปรบมือให้เกียรติ 
 

1.10 กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ 
กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ 
ชี้แจงถึงประโยชน์ที่สมาชิกใหม่จะได้รับ 
ชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก 
มอบสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิก สัมผัสมือและ  
      ปรบมือ 
 

1.11 กล่าวต้อนรับผู้เยี่ยมเยือน 
ยินดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับ 
เล่าถึงประวัติของหน่วยงาน (โดยย่อ) 
แนะน าให้รู้จักซ่ึงกันและกัน 
อวยพรให้อยู่อย่างมีความสุขและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
มอบของที่ระลึก (ถ้ามี) 
 

1.12 กล่าวแนะน าผู้พูด ผู้บรรยาย องค์ปาฐก 
       ความส าคัญของเรื่องที่พูด 
       ประวัติของผู้พูดที่เก่ียวกับเรื่องนี้ (อย่าให้ยาวจนเกินไป) 
       ประกาศชื่อเรื่องและเรียนเชิญผู้พูด 
 

   2.  การพูดให้ความรู้ (Informative Speech) มีลักษณะดังนี้ คือ 
    มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดละเอียด ลึกซ้ึง 
    มีตัวอย่างประกอบการพูดเหมาะสม  น่าสนใจ 
    สามารถท าเรื่องยากให้ง่ายจัดล าดับเรื่องให้ดีไม่วกวนไม่ใช้ศัพท์ยาก 
                               มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบการพูด 
    มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อเรื่องที่จะพูดและสามารถดึงดูด
ความ                             สนใจผู้ฟัง 
    เนื้อเรื่องที่น ามาพูดมีสาระดี กระชับรัดกุม และชัดเจน 
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   3.  การพูดจูงใจ (Persuasive Speech) มีลักษณะดังนี้ คือ 
    มีความตั้งใจ และจริงจังต่อเรื่องที่พูด 
    เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีเทคนิคกลวิธีในการน าเสนอ 
                                    ที่เร้าใจ 
    ยึดหลักในการพูดคือ “พูดในสิ่งที่คนเขาอยากฟัง หรือสิ่งที่คนเขา 
                                    อยากได้” โดยอาศัยหลักจิตวิทยาประกอบการพูด 
    นอกจากเตรียมเนื้อหาสาระให้ดีแล้วยังค านึงถึง บุคลิกภาพท่ีดีด้วย 
 
   4.  การพูดน าเสนอ (Presentation)  มีลักษณะดังนี้ คือ 
    ขายฝัน ขายความคิด ขายบุคลิก 
    ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระมากกว่า 
    พฤติกรรมผู้ฟังที่มีต่อเรื่องที่พูด 
    เอกสารประกอบต้องเป็นระบบ 
    รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
    เมื่อถูกซักถามต้องตอบให้ตรงประเด็น 
    ระยะเวลามีจ ากัด (ไม่เกิน 15-20 นาที) 
 

  
 
ล าดับขั้นตอนในการพูด 
 
   1.  จี้จุดสนใจ   พูดในเรื่องที่เขาอยากฟัง  หรือท าให้เขาอยากฟังเพราะมี
ประโยชน์กับเขา 
   2.  เร่งให้ข้อมูล  เมื่อเขาสนใจแล้วก็ตามด้วยให้ความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามท่ีเขาสนใจ 
   3.  เพิ่มพูนปรารถนา  กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความต้องการที่จะน าไปปฏิบัติ
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับตนเอง 
   4.  พาให้เห็นผล  สาธิตหรือยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผู้ฟัง เพื่อให้เขาจะได้คิด  
จินตนาการรู้สึกคล้อยตาม 
   5.  ให้ทุกคนลองท า ให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความจ าและเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้  
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เอกสารหมายเลข  3 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องบุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
      3 หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ปฏิบัติตามค าสั่งวิทยากรอย่างกระตือรือร้น    
วางแผนการพูดค าหรือประโยคตามเอกสารหมายเลข 1    
ประชุมกลุ่ม 4 คนตามเวลาที่ก าหนด    
ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกา    
ใช้กิริยาท่าทางแทนเสียงพูด    
ยอมรับการติดสินใจของเพ่ือน    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
ร่วมกันสรุปกับวิทยากร    
ฟังการน าเสนอจากวิทยากรอย่างตั้งใจ    
มีการซักถามในประเด็นที่สงสัย    
อภิปรายสรุปร่วมกับวิทยากรและเพ่ือน ๆท้ายกิจกรรม    
ได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกกระบวนการ    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกพูดในที่ชุมชน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 30 นาท ี
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. Power  Point  เนื้อเพลงต่างๆ 
2. นกหวีด 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมเอกสารหมายเลข 2 
4. สลากรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด 

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักศึกษาดู Power  Point  เนื้อเพลง 
2. วิทยากรพร้อมนักศึกษาร่วมกันร้องเพลง 
3. วิทยากรสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษา  เช่น  ร้องผิด  หรือ  แสดงท่าผิด ออกมาแสดง 

หน้าห้องคนเดียว 
4. วิทยากรใช้นกหวีดเป็นสัญญาณสิ้นสุด 
5. สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักศึกษา 
6. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับเพลงและท่าประกอบตลอดจน

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเพื่อสร้างความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรมต่อไป 
7. วิทยากรให้นักศึกษาจับสลากแล้วออกมาพูดในหัวข้อการแนะน าตัวเองและความ

ประทับใจในวัยเด็ก  (คนละ 2 นาที) 
8. วิทยากรให้ผู้ช่วยสังเกตพฤติกรรมและเสนอแนะการพูดเป็นรายคน 

 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 
 2.  ประเมินผลจากการพูดของนักศึกษา  
แนวสรุป  
 การพูดต่อหน้าคนอื่นผู้พูดต้องมีความม่ันใจที่จะพูดเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของตนผ่าน
ค าพูดให้คนอ่ืนได้เข้าใจ  การที่นักศึกษาได้ร้องเพลงและมีท่าประกอบจังหวะ  เป็นการสร้างความ
มั่นใจเพ่ิมความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษาที่จะแนะน าตัวและพูดถึงความประทับใจในวัยเด็ก    
โดยไม่ประหม่าท าให้วิทยากรเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องได้ง่ายขึ้น 

ฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจวัยเด็ก 
9 
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เอกสารหมายเลข 1  
 
 

Power  Point  เนื้อเพลงต่างๆ 
 

เพลงรวมเงิน 
 

  รวมเงิน ๆ ให้ดี  รวมเงินคราวนี้อย่าให้
ผิดพลาด    ผู้หญิงมีค่า..1..บาท 

ผู้ชายเก่งกาจ …..50…สตังค์   

(รวมเงิน...........บาท) 

เพลงพายเรือ 
พายเรือไปตามนาวา     เห็นหอยปูปลา

แหวกว่ายเวียนวน   

พายเรือกันมาหลายคน(อะละว้า) พายเรือกัน
มาหลายคน(ซ ้า)  

 เห็นคน….คน………(เติมจ้านวน และกิจกรรม
ที่ให้ทา้ เช่น จับมือกัน ) 
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เอกสารหมายเลข  2 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องฝึกพูดแนะน าตัว/ความประทับใจวัยเด็ก 

ชื่อ-สกุล....................................................เวลาเริ่มพูด..........................เวลาสิ้นสุด.................. 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการพูดแนะน าตัวเอง/ความ
ประทับใจวัยเด็ก  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 

 3  หมายถึง นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ดี 
 2  หมายถึง  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ปานกลาง 

1   หมายถึง  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ปรับปรุง 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 

ทักทายเริ่มต้นเร้าความสนใจ    

จังหวะการพูดน่าสนใจน่าติดตาม    

พูดได้อย่างมั่นใจชัดถ้อยชัดค า    

ความราบรื่นการเปลี่ยนเนื้อหาจากแนะน าตัวมาสู่ความ
ประทับใจ 

   

การพูดเป็นธรรมชาติไม่ประหม่า    

การใช้สายตาดีสบตาผู้ฟัง    

น้ าเสียงน่าฟัง    

การใช้ท่าทางประกอบ    

การรักษาเวลา    

 
ข้อเสนอแนะ  ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจค าว่า “ประสิทธิภาพของการสื่อสาร”   
2. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 30 นาท ี

สื่อประกอบกิจกรรม 

1. เอกสารหมายหมายเลข 1-6 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 
3. ดินสอ 
4. ยางลบ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรให้นักศึกษาเรียนรู้การสื่อสารทางเดียว  ดังนี้  
1.1 วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละคนนั่งห่างกันเพ่ือจะไม่ได้เห็นผลงาน 

ของกันและกัน 
1.2 แจกดินสอยางลบให้ทุกคน 
1.3 แจกเอกสารหมายเลข 1 ให้แต่ละคน 
1.4 วิทยากรก าชับให้นักศึกษาปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 1  อย่างเคร่งครัด 
1.5 วิทยากรให้นักศึกษา 1 คนมาเป็นผู้สาธิต 
1.6 ให้ผู้สาธิตศึกษาภาพที่ 1 ให้เข้าใจ 
1.7 ผู้สาธิตยืนอยู่ข้างหลังของนักศึกษา 
1.8 วิทยากรให้ผู้สาธิตเริ่มด าเนินการ  โดยเตือนให้ผู้สาธิตบอกกลุ่มให้เขียนภาพ

ให้เร็วและถูกต้องมากที่สุด  และไม่อนุญาตให้นักศึกษาถามหรือตอบด้วย
อาการใดๆ 

1.9 ผู้สาธิตบอกให้นักศึกษาเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกที่อยู่ข้างบนก่อนและ
บรรยายที่ตั้งของสี่เหลี่ยมที่อยู่ต่อลงมาที่ละรูปไปเรื่อยๆ  ว่าสัมพันธ์กับ 
รูปแรกอย่างไรจนครบสี่เหลี่ยมทั้ง  5 รูป 

1.10 วิทยากรเก็บภาพที่ทุกคนเขียนในรอบแรกไว้เปรียบเทียบกับภาพตัวอย่าง 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

10 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



379 

 

 

 

 
2 วิทยากรให้นักศึกษาเรียนรู้การสื่อสารสองทาง  ดังนี้ 

2.1 วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละคนนั่งห่างกันเพ่ือจะไม่ได้เห็นผลงาน 
ของกันและกัน 

2.2 แจกดินสอยางลบให้ทุกคน 
2.3 แจกเอกสารหมายเลข 2 ให้แต่ละคน 
2.4 วิทยากรก าชับให้นักศึกษาปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 2  อย่างเคร่งครัด 
2.5 วิทยากรให้นักศึกษา 1 คนมาเป็นผู้สาธิต 

(คนเดิมในกิจกรรมสื่อสารทางเดียว) 
2.6 ให้ผู้สาธิตศึกษาภาพที่ 2 ให้เข้าใจ 
2.7 ผู้สาธิตยืนเผชิญหน้ากับนักศึกษา 
2.8 วิทยากรให้ผู้สาธิตเริ่มด าเนินการ  โดยให้นักศึกษาสอบถามผู้สาธิตได้ 
2.9 ผู้สาธิตบอกให้นักศึกษาเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกที่อยู่ข้างบนก่อนและ

บรรยายที่ตั้ง  ของสี่เหลี่ยมที่อยู่ต่อลงมาท่ีละรูปไปเรื่อยๆ  ว่าสัมพันธ์กับรูป
แรกอย่างไรจนครบสี่เหลี่ยมทั้ง  5 รูป  อนุญาตให้สอบถามผู้สาธิตได้แต่
ไม่ให้ดูภาพตัวอย่าง 

2.10 วิทยากรเก็บภาพที่ทุกคนเขียนในรอบที่สองไว้เปรียบเทียบกับภาพตัวอย่าง 
 

3 วิทยากรแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คนร่วมกันคิดหาค าตอบในเอกสารหมายเลข 4 
4 ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5 วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุป 
6 วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 5 เพ่ือให้นักศึกษาดูเป็นเนื้อหา 

 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
  

 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 6) 
 2. ตรวจผลงานทั้ง 2 กิจกรรม 
 

 

 

แนวสรุป  
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 การสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพได้ผู้สื่อสารและผู้รับสารจ าเป็นต้องพูดคุยโต้ตอบกัน
จึงจะได้  ผลงานที่ผู้สื่อสารต้องการ  นั่นคือการสื่อสารสองทาง  หากสมาชิกในองค์กรมีข้อสงสัย
หรือไม่มั่นใจสามารถท่ีจะสอบถามกลับไปยังคนสั่งการได้เพ่ือให้เข้าใจ  ถ้าสมาชิกเข้าใจแล้ว 
ก็จะท าให้งานที่ท าออกมานั้นมีประสิทธิภาพส าเร็จลุล่วงไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 

 วิทยากรต้องอธิบายให้ผู้สาธิตให้แสดงบทบาทตามความจ าเป็นในแต่ละกิจกรรม  
โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะจะกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้  น าผลงานของนักศึกษามา
เปรียบเทียบให้เห็นประสิทธิภาพของการสื่อสาร  ควรให้ผู้ช่วยวิทยากร 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
ดูแลให้เป็นไปตามกติกาทุกข้ันตอน  และ คอยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาไปพร้อมกันโดย
ไม่ให้นักศึกษารู้ตัวใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตามเอกสารหมายเลข  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 
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ค าชี้แจง  

1. ให้นักศึกษาท าด้วยตนเอง 
2. เขียนชื่อลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ไห้ 
3. เวลาจ ากัด 10 นาทีกรุณาตั้งใจฟังเสียงจากผู้สาธิต 
4. ฟังเสียงบรรยายจากผู้สาธิตว่าให้เขียนรูปอะไรลงไปในกระดาษ 
5. ในช่วงด าเนินกิจกรรมไม่อนุญาตให้ซักถามใดๆ จากใครทั้งสิ้น 
6. ส่งเอกสารนี้ให้กับวิทยากรเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

ข้าพเจ้าชื่อ......................................................................... 

ภาพการเขียนของข้าพเจ้าได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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ค าชี้แจง  

1. ให้นักศึกษาท าด้วยตนเอง 
2. เขียนชื่อลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ไห้ 
3. เวลาจ ากัด 10 นาทีกรุณาตั้งใจฟังเสียงจากผู้สาธิต 
4. ฟังบรรยายจากผู้สาธิตว่าให้เขียนรูปอะไรลงไปในกระดาษ 
5. ถ้าสงสัยอนุญาตให้ซักถามผู้สาธิตได้เต็มที่แต่ไม่อนุญาตให้ดูรูปตัวอย่าง 
6. ส่งเอกสารนี้ให้กับวิทยากรเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

ข้าพเจ้าชื่อ......................................................................... 

ภาพการเขียนของข้าพเจ้าได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3 
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ภาพตัวอย่างที่ 1 (ส าหรับการสื่อสารทางเดียว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างที่ 2 (ส าหรับการสื่อสารสองทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4 
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กลุ่ม…………….. 
 
ค าชี้แจง  :  ให้นักศึกษาระดมความคิดแล้วเขียนลงในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 

1. การวาดรูปจากผู้สาธิตที่ยืนอยู่ด้านหลังในกิจกรรมที่ 1 นกัศึกษามีความรู้สึกอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. การวาดรูปจากผู้สาธิตที่ยืนต่อหน้าท่านสามารถสอบถามได้ในกิจกรรมที่ 2 นักศึกษา 
   มีความรู้สึกอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์หรือมีความส าคัญอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.  นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เอกสารหมายเลข 5 
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 การด าเนินชีวิตในสังคมหรือการบริหาร 
ในองค์การใด ๆ ย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน 
เพ่ือท าให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 การติดต่อสื่อสาร จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ 
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นการถ่ายทอด 
ข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการเพ่ือให้ผู้รับหรืออีก 
ฝ่ายหนึ่งเกิดความเข้าใจ รู้สึกดีใจ รู้สึกพึงพอใจ รักใคร่ เกิดความเคารพเลื่อมใสน่าเชื่อถือ 
และน าไปสู่ความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 
 

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ส่งสาร (Sender) 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบ
ของการ

ติดต่อสื่อสาร 

 

ผู้ส่งสาร
Sender 

สื่อ 
Media 

ผู้รับ 
Receiver 

ข่าวสาร 
Message 

ข้อมูล
ย้อนกลับ 

Feedback 

Media 
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 หมายถึง ผู้พูด ผู้เขียน ผู้แสดง มีข่าวสารความคิดเห็น หรือความจริงที่ต้องการส่งไป 
เรียกว่า ความคิด (Ideation) ความคิดนี้ส าคัญที่สุดและเป็นพ้ืนฐานของข่าวสารความคิดเกิดข้ึน
ตามเหตุผล ซึ่งจะ ลึกซึ้งเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ส่งความคิด 

 

ส่ือ (Media) 

 หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด  ได้แก่ ภาษาพูดหรือวาจา  ภาษาเขียน 
ภาษาท่าทาง รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ สื่อสารมวลชนอื่นๆ 

 

ผู้รับ (Receiver) 

 ผู้รับข่าวสารต้องสอดคล้องกับสื่อ เช่น ถ้าสื่อด้วยค าพูด ผู้รบัต้องเป็น  ผู้ฟังท่ีดี   
ฟังแล้วจับใจความได้  ถ้าสื่อด้วยการเขียนผู้รับต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ผู้ส่งสารต้องค านึงถึง
คุณสมบัติของผู้รับด้วย เช่น 

วัยของผู้รับ วัยแต่ละวัยมีความสนใจแตกต่างกัน ค าพูดที่ใช้ก็แตกต่างกัน 
เพศ ชาย และหญิง มีความสนใจแตกต่างกัน 
การศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง 

ลักษณะทางวิชาชีพที่ศึกษาที่แตกต่างกัน 
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ จะมีความต้องการและรสนิยมต่างกัน 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย หากบ้านอยู่ห่างไกล การส่งข่าวสารจะเป็นลักษณะหนึ่ง  

รวมทั้งการค านึงถึงเครื่องรับด้วยว่ามีสื่อท่ีจะรับได้หรือไม่ 
ศาสนาที่ต่างกัน ความคิดเห็น ความเชื่อ ความศรัทธา จะต่างกัน ผู้ส่งต้อง 

ค านึงถึงผู้รับว่านับถือศาสนาใด 
เชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน ท าให้การใช้ภาษา สัญลักษณ์ รวมทั้งการ

แปลงผล  ข้อมูลแตกต่างกัน 
 

 
ข่าวสาร (Message) 
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 ข่าวสารที่ใช้แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือข่าวสารที่ใช้ถ้อยค า ได้แก ่ การพูด การเขียนส่วน
ข่าวสารที่ไม่ใช้ถ้อยค า ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ ท่าทาง เป็นต้น 
 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
 
  
 การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการตีกลับของกระบวนการติดต่อสื่อสาร แสดงถึง
ความรู้สึกของผู้รับสารและผู้รับสารก็กลายเป็นผู้ส่งสาร ซึ่งมีรูปแบบของการย้อนกลับแตกต่างกัน 
 
 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แหล่งข่าว / ผู้ส่งสาร (Source / Sender) 
 คือ ผู้ที่คัดเลือกสารต่างๆแล้วท าการส่งต่อไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือหน่วยองค์กรต่างๆ และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้รับสารเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร
เกิดข้ึน 
 
การเข้ารหัส (Encoding) 

แหล่งข่าว/
ผู้ส่งสาร 

การเข้ารหสั 
ข่าวสาร 

ช่องทาง/สื่อ 

การ
ถอดรหัส 

ผู้รับสาร 

สิ่งรบกวน 

การ
ตอบสนอง 

ข้อมูล
ย้อนกลับ มห
าวทิ
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 คือ กระบวนการของการแปลความคิดให้เป็นข้อความท่ีมีความหมาย เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ดังนั้นผู้ส่งข่าวสารจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าควรจะ
สื่อสารอย่างไรผู้รับจึงจะ เข้าใจ 

ข่าวสาร (Message) 
 กระบวนการเข้ารหัสนั้นจะน าไปสู่ การพัฒนาเป็น "ข่าวสาร" โดยข่าวสารนั้น 
จะประกอบไปด้วยสารสนเทศหรือความหมายที่แหล่งข่าวต้องการที่จะส่ง 
 

ช่องทาง/สื่อ (Channel / Medium ) 

 คือ สื่อกลางหรือวิธีการที่ใช้น าข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ นิตยสาร จดหมาย เป็นต้น 

 

การถอดรหัส (Decoding) 

 คือ กระบวนการของผู้รับในการแปลความข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายที่
ผู้รับข่าวสารสามารถน าไปใช้ได้ โดยการถอดรหัสนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ ทัศนคติ 
และค่านิยมของผู้รับ สาร นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม สังคม บทบาท และฐานะ
ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่มามีอิทธิพลต่อการถอดรหัส 
 

ผู้รับสาร (Receiver) 

 คือ บุคคลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการให้ได้รับข่าว อาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร 
ผู้รับสารต้องมีความสามารถในการฟังให้เข้าใจ อ่านให้รู้เรื่อง และคิดให้เป็นจึงจะสามารถรับ
ข่าวสารและแปลความหมายของข่าวสารได้  
 

 

 

สิ่งรบกวน (Noise) 
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 คือ สิ่งที่เป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการติดต่อสื่อสาร  
ซึ่งมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการสื่อสาร เช่น เสียงรถวิ่งไปมา  
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม การออกเสียงไม่ชัดเจน เป็นต้น  
 
 
การตอบสนอง (Response) 
 คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสาร 

หลังจากท่ีได้รับข่าวสาร 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง คือการสื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสาร  
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลของข่าวสารที่ส่งไป  
ที่จะบอกให้ผู้ส่งสารทราบว่าสารที่ผู้ส่งส่งไปนั้นเป็นที่เข้าใจ 
ของผู้รับมากน้อยเพียงใด 
 

 

 

 

 

ประเภทของการสื่อสาร 

เข้าใจ 
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จ าแนกโดยใช้ทิศทางของการติดต่อสื่อสาร 

 1. การติดต่อสื่อสารทางเดียว หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสาร
ได้สอบถามความเข้าใจให้ถูกต้อง 

 2. การติดต่อสื่อสารสองทาง หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสารได้มี
โอกาสพูดคุย ซักถามข้อสงสัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

จ าแนกโดยใช้ภาษาของการติดต่อสื่อสาร 

1. การติดต่อสื่อสารโดยใช้ถ้อยค า หมายถึง การสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด 
หรือภาษาเขียน 

2. การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค า ประกอบด้วย การใช้สัญญาณ สัญลักษณ์ 
ท่าทางการสัมผัส ซึ่งบางครั้งอาจใช้ค าว่าภาษากาย (Body Language) ก็ได้ 
เพราะมีความหมายเช่นเดียวกัน 

 

 

 

อุปสรรคของการสือ่สาร 

ประเภทของการสื่อสาร 

ใช้
ทิศทาง 

ใช้
ภาษา 

ทางเดียว สองทาง ใช้ถ้อยค า ไม่ใช้ถ้อยค า 
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เอกสารหมายเลข  6 

อุปสรรคของ
การสื่อสาร 

บุคคล สื่อ สิ่งแวดล้อม 

 ความบกพร่อง 
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อสื่อสาร เช่น ผู้
ส่งสารไม่มีฟัน  ผู้รับสาร 
หูตึง เป็นต้น 

 ขาดทักษะการสื่อ 
ความ เช่น พูดไม่ชัด พูด
ไม่ถูกกาลเทศะ และบุคคล 

 มีอคติคือ มีความ 
ล าเอียงเพราะรักหรือ
ล าเอียงเพราะเกลียด 
อารมณ์โกรธริษยา 

 มีเจตนาบิดเบือน 
ข่าวสารเพื่อผลประโยชน์
บางอย่าง 
 

 ถ้อยค าของ 
ภาษาไมช่ัดเจนทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน 

 ภาษาท่าทาง  
เป็นการแสดงสีหน้า แวว
ตา ท่าทางที่แสดงออกมา
โดยไม่เจตนาท าให้ผู้รับ
สารเข้าใจผิด 

 สัญลักษณ์ 
บางอย่างเป็นสากล แต่มี
บางอย่างการเข้าใจจะ
ขึ้นอยู่กับคนบางกลุ่ม
เท่านั้น ถ้าน าไปใช้กับ
กลุ่มอ่ืน อาจเข้าใจผิดได้ 

 สื่อสารมวลชน  
สื่อเหล่านี้อาจสร้างความ
เข้าใจผิดได้ 

 เสียงที่ดัง 
รบกวนย่อมท าให้ข้อมูล
จากการฟังบิดเบือน 

 แสงที่จ้าเกินไป 
หรือมืดจนเกินไปจะท า
ให้ข่าวสารบิดเบือนได้ 
หากสื่อนั้นเป็นรูปภาพ 
สัญลักษณ์หรือกิริยา
ท่าทาง 

 อากาศท่ีหนาว 
หรือร้อนเกินไปย่อมมีผล
ต่อผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร 

 ผู้ส่งและผู้รับอยู่ 
ไกลกันมากและต้อง
อาศัยคนกลางในการส่ง
ข้อมูลอาจท าให้ข้อมูล
บิดเบือนได้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 

3   หมายถึง  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
1. การสื่อสารทางเดียว   
   1.1 ตั้งใจศึกษาเอกสารหมายเลข 1 

   

   1.2 ไม่ดูผลงานของเพื่อน    

1.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกา    
   1.4 มีผลงานเกิดขึ้นในเอกสารหมายเลข 1    
2.การสื่อสารสองทาง 
   2.1 ตั้งใจศึกษาเอกสารหมายเลข 2 

   

   2.2 ไม่ดูผลงานของเพื่อน    
   2.3 เมื่อสงสัยซักถามผู้สาธิต    
   2.4 ไม่ถามเพ่ือนด้วยกัน    
   2.5 มีผลงานเกิดขึ้นในเอกสารหมายเลข 2    
3.ร่วมกันคิดหาค าตอบในเอกสารหมายเลข 4    
4.คัดเลือกผู้ออกไปน าเสนออย่างราบรื่น    
5.อภิปรายสรุปร่วมกับวิทยากรและเพ่ือนๆ    
6.ได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกกระบวนการ    
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
......................................................................................................... .............................................. 

 

ศิลปะการพูดจูงใจ 
11 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการพูดจูงใจคน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ 

 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง  45 นาท ี
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. วีดิทัศน์การพูด 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมเอกสารหมายเลข 2 
3. เอกสารหมายเลข 1 
4. สลากรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด 

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์การพูดให้นักศึกษาดู 
2. วิทยากรให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามน าดังนี้ 

2.1 ได้เรียนรู้อะไรจากการชมวีดิทัศน์การพูด 
2.2 มีประโยชน์ส าหรับนักศึกษาอย่างไร 
2.3 นักศึกษาจะพูดจูงใจคนอ่ืนได้อย่างไร 

3. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปวิธีการพูดจูงใจ 
4. วิทยากรจับสลากให้นักศึกษามาพูดเพ่ือจูงใจคนอ่ืนคนละ 2 นาท ี
5. วิทยากรเสนอแนะการพูดรายคน 
6. วิทยากรสรุปการพูดจูงใจโดยแจกเอกสารหมายเลข 1  เป็นเนื้อหาประกอบ 

 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 
 2.  ประเมินผลจากการพูดของนักศึกษา  
 

แนวสรุป  
 การที่นักศึกษาได้ศึกษาการพูดในวีดิทัศน์  จะท าให้ได้เรียนรู้  บุคลิกท่าทาง  ลีลาการ
พูดจังหวะการพูด  การสบตาผู้ฟัง  การดึงอารมณ์ผู้ฟังให้คล้อยตาม  ท าให้นักศึกษาได้เลียนแบบ
แล้วน าไปประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ในการพูดจูงใจของตนเองได้  ซึ่งเรื่องที่นักศึกษาจะพูดควรเป็น
เรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนก าลังให้ความสนใจ  หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
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 การพูดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝน วัตถุประสงค์ของการพูดที่ดี 
มีอยู่ 3 ประเภท คือ การพูดเพ่ือบรรยาย  การพูดเพ่ือความบันเทิง และ  การพูดเพ่ือจูงใจคน  
 การพูดเพ่ือจูงใจคนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนเรา  มีคนถามว่า 
ท าไมเราจะต้องพูดจูงใจคนด้วย การพูดจูงใจคน คือ การพูดที่ท าให้คนอ่ืนมีความคิดเห็นคล้อย 
ตามเรา  โดยลดความรู้สึกที่ต่อต้านหรือขัดแย้งลง  
 

 คนเราย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่การที่จะร่วมมือร่วมใจกันท างาน ทุกคน
หรือคนส่วนใหญ่จะต้องมีความคิดเห็นคล้ายกัน จึงจะสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพูดจูงใจคนหรือการพูดที่ท าให้คนคิดเห็นคล้อยตามเราจึงส าคัญ  
ส าหรับทุกคน ทุกวัย และ ทุกอาชีพ เช่น 
 
  นักขาย ต้องพูดจูงใจเพ่ือให้คนซื้อสินค้าของเรา 
  ลูกค้า ต้องพูดจูงใจเพ่ือให้พ่อค้า ลดราคาให้ 
  พ่อแม่ต้องพูดจูงใจเพ่ือให้ลูกใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย 
  ลูกต้องพูดจูงใจเพ่ือให้พ่อแม่ยอมจ่ายเงินซื้อสิ่งของที่ตนอยากได้ 
  ครูต้องพูดจูงใจเพ่ือให้ศิษย์ขยันท าการบ้านอ่านหนังสือ 
  ผู้บริหารหรือผู้น า ต้องพูดจูงใจเพ่ือให้ลูกน้องร่วมมือร่วมใจกันท างาน  
หรือ รักองค์กร รักบริษัท 
  นักการเมืองต้องพูดจูงใจหรือพูดหาเสียง อย่างไร เพ่ือให้คนมาลงคะแนนเสียง
ให้  
  รัฐบาล ต้องพูดจูงใจเพ่ือให้ประชาชนเห็นผลงานหรือมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล 
ในการบริหารประเทศชาติ 
  ตลอดจนคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาก็ต้องพูดจูงใจ 
เพ่ือให้นักศึกษาอ่ืนร่วมด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  เป็นต้น 
 
  
  
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพูดจูงใจ 
    

ศิลปะการพูดจูงใจ 
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   ฟังเป็น   
    ผู้ที่จะพูดจูงใจผู้อื่นได้ดีต้อง เป็นนักฟังที่ดีก่อน  
เพราะการฟังที่ดีจะท าให้   รู้ว่า  ผู้พูดต้องการอะไร  แล้วเราจึงพูด 
เพ่ือสนองตอบสิ่งที่เขาต้องการ  และการนั่งฟังด้วยความตั้งใจจะเป็นที่ประทับใจของผู้พูด 
 
   เน้นการศึกษา  ต าแหน่งงาน  
    ผู้พูดที่มีการศึกษาดี มีต าแหน่งหน้าที่การงานดี  เมื่อพูดออกไปแล้ว  
ผู้ฟังมักจะเชื่อถือมากกว่า  ผู้พูดที่มีการศึกษาต่ ากว่า  หรือไม่มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี  ดังนั้น
การศึกษา  หน้าที่การงาน  จึงมีส่วนให้คนอ่ืนคล้อยตามได้เวลาพูด 
 
      ดูแล้วภูมิฐานมีความเชื่อม่ัน   
    ผู้พูดที่มีแต่งตัวภูมิฐานมีความสง่างาม  มีบุคลิกภาพดี  มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง  พูดเสียงดังฟังชัด  ผู้ฟังจะมีความเชื่อถือคล้อยตามมากกว่าผู้พูดที่แต่งตัวไม่ดี  มี
บุคลิกภาพที่แย่  ขาดความม่ันใจพูดเสียงเบา  พูดจาไม่ชัดถ้อยชัดค า  การพูดจูงใจคนที่ดี  ผู้พูด
ควรใช้น้ าเสียงที่มีความหลากหลาย ไม่ใช้เสียงโทนเดียวหรือระดับเดียวกันตลอดเวลา จะท าให้
ผู้ฟังเกิดอาการเบื่อหน่าย ง่วงนอน ควรพูดให้มีหลากหลายจังหวะ เช่น พูดดังบ้าง เบาบ้าง   
หยุดบ้าง  พูดเร็วบ้าง  พูดช้าบ้าง  และพูดซ้ าๆ บ้าง เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดการสนใจ 
 
   มีการให้รางวัลหรือผลประโยชน์  
    การพูดที่จะให้คนคล้อยตามผู้พูดจะต้องใช้รางวัลหรือผลประโยชน์มา
เป็นเครื่องมือในการพูดจูงใจคน  เราจะเห็นได้ว่าในวงการขายการพูดของผู้บริหารโดยมากมักจะ
จูงใจ   โดย มีรางวัลหรือผลประโยชน์ ต่างๆ เป็นเครื่องมือล่อ เพื่อให้ผู้ฟังหรือนักขายปฏิบัติตาม 
เช่น ให้   เงินรางวัล ให้ถ้วยรางวัล ให้ต าแหน่ง  ให้อ านาจหน้าที่ที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้น 
   ผู้ที่จะเป็นนักพูดหรือคนที่จะพูดจูงใจคนได้เก่งและดีนั้น  ไม่ได้หมายความว่า  
คนๆนั้นจะต้องพูดเก่ง พูดไม่หยุด พูดมาก  บางคนพูดนิดเดียวก็สามารถให้คนอ่ืนคล้อยตามได้   
ดังนั้นการพูดจูงใจคนที่เก่งและดี  จึงต้องอาศัย ประสบการณ์ การศึกษา ค้นคว้า ทักษะ   
การฝึกฝน การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อ แก้ไข ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ท่านก็สามารถ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ   เป็นนักพูดประเภทจูงใจคนได้ 
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เทคนิคการพูดจูงใจให้คนคล้อยตาม 
   ใส่อารมณ์  
    การพูดจูงใจให้คนคล้อยตามผู้พูดจ าเป็นต้องใส่อารมณ์ลงไปด้วย 
กล่าวคือ เมื่อต้องการให้ผู้ฟังเศร้า  ผู้พูดจะต้องมีอารมณ์เศร้าก่อนอีกทั้งต้องแสดงอารมณ์ผ่าน
ทางใบหน้า  น้ าเสียง  ท่าทาง  เพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังมีอารมณ์เศร้าด้วย หรือ ต้องการพูดให้ผู้ฟังมี
อารมณ์เกลียดชัง  ผู้พูดต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกเกลียดชัง ผ่านทางภาษาพูดและภาษากาย
ต่างๆ ของผู้พูด เพ่ือส่งความรู้สึกอารมณ์ดังกล่าวไปยังผู้ฟัง เป็นต้น 
   
   โน้มน้าวด้วยใจจริง 
 
    ผู้พูดจะต้องพูดด้วยความจริงจากใจ  ยิ่งพูดมาจากก้นบึ้งของหัวใจ 
ได้ยิ่งดี การที่จะพูดให้คนคล้อยตามหรือจูงใจคนได้นั้น ผู้พูดจะต้องพูดด้วยความจริงใจก่อน  
ซึ่งความจริงใจ  ผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ผ่านการแสดงอาการต่างๆของผู้พูด ไม่ว่าจะเป็นทางสายตา  
น้ าเสียง  ท่าทาง กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาในสิ่งใด ผู้พูดเองต้องมีความศรัทธา
ในสิ่งนั้นก่อน ถ้าผู้พูดไม่ยอมรับ  ไม่เชื่อถือ  ไม่ศรัทธาก่อน  ก็เป็นการยากท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเกิด
ความศรัทธาในสิ่งนั้นได้ 
 
   ไม่ละท้ิงประโยชน์ของผู้ฟัง  
    ผู้พูดต้องระลึกเสมอถึงประโยชน์ของผู้ฟังจะได้รับ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเงินเดือนเพ่ิม  โบนัสเพ่ิม ได้สุขภาพที่ดี ได้บุญเพ่ิม ได้กุศลเพิ่ม ได้โล่ห์  ได้มีความสุขเพ่ิม  ได้
บารมีเพ่ิม  ได้ชื่อเสียง  เกียรติยศต่างๆ ฉะนั้น ผู้พูดสามารถชักจูงใจคนได้ด้วยการพูดถึงเรื่องของ
ผลประโยชน์ของผู้ฟัง  เช่น หากต้องการได้เงินเดือนเพ่ิม โบนัสเพ่ิม ท่าน(ผู้ฟัง)จะต้องขยันท างาน   
ขึ้น  หากท่าน(ผู้ฟัง)อยากได้บุญกุศลเพ่ิมมีบารมีชื่อเสียง  จะต้องเร่งท าความดีเพ่ิมข้ึน  เป็นต้น 
 
    ดังนั้น คนที่ต้องการพูดจูงใจเป็น จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ จากการอ่าน
มาก การฟังมาก การศึกษาดูแบบอย่างมากๆ เช่น หากท่านต้องการเป็นนักพูดจูงใจทางด้าน
การเมืองกล่าวคือ ต้องการพูดให้คนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ท่าน ท่านก็ควรตามไปฟังนักพูด
ทางการเมืองหรือศึกษาจาก เทป วีซีดี ดีวีดี รวมทั้งการดูการถ่ายทอดการหาเสียง การอภิปราย
ทางโทรทัศน์ ดูแล้วต้องวิเคราะห์ว่าท าไม นักการเมืองคนนี้พูดแล้วคนเชื่อ  ท าไมนักการเมืองคน
นี้พูดแล้วคนไม่เชื่อ  อีกท้ังต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังด้วย 
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เอกสารหมายเลข  2 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องศิลปะการพูดจูงใจ 

ชื่อ-สกุล...................................................เวลาเริ่มพูด..........................เวลาสิ้นสุด.................... 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมในการท ากิจกรรมเรื่องศิลปะการ
พูดจูงใจ  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 

      3 หมายถึง นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ดี 
      2 หมายถึง  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ปานกลาง 
      1 หมายถึง  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามรายการนั้นๆ ในระดับ ปรับปรุง 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
1.ตั้งใจชมวีดิทัศน์    
2.ร่วมอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
3.ปฏิบัติการพูดจูงใจ 
   3.1 ทักทายเริ่มต้นเร้าความสนใจ 

   

   3.2 จังหวะการพูดน่าสนใจน่าติดตาม    
   3.3 ใส่อารมณ์ท าให้ผู้ฟังคล้อยตาม    
   3.4 พูดได้อย่างมั่นใจชัดถ้อยชัดค า    
   3.5 การพูดเป็นธรรมชาติไม่ประหม่า    
   3.6 เนื้อหาที่พูดมีประโยชน์กับผู้ฟัง    
   3.7 การใช้ท่าทางประกอบเหมาะสม    
   3.8 การใช้สายตาดี  สบตาผู้ฟัง    
   3.9 น้ าเสียงน่าฟัง    
   3.10 การรักษาเวลา    
4.ยอมรับการเสนอแนะจากวิทยากร    
5.ได้ร่วมกิจกรรมทุกกระบวนการ    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ศิลปะการเป็นพิธีกร 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการท าหน้าที่พิธีกร 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. บทพูดพิธีกร (เอกสารหมายหมายเลข 1) 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม (เอกสารหมายเลข 3) 

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรขออาสาสมัคร 5 คน เพื่อแสดงบทบาทการเป็นพิธีกรคนละบทบาท 
2. วิทยากรชี้แจงกับนักศึกษาที่เหลือว่าจะได้ชมการการแสดงบทบาทพิธีกร   
    ในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ  
3. ให้อาสาสมัครทั้ง  5  คนแสดงบทบาทการเป็นพิธีกร (เอกสารหมายเลข 1) 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มระดมความคิดตามเอกสารหมายเลข 2 
5. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอความคิด 
6. วิทยากรเติมเต็มส่วนที่ขาด 
7. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทบาทหน้าที่ของพิธีกร 
8. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 3 ให้นักศึกษาดูเป็นเนื้อหา 

การประเมินกิจกรรม   
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4) 
            2. ประเมินผลจากการน าเสนอ 

 

แนวสรุป  
 การที่นักศึกษาได้ชมการแสดงบทบาทพิธีกรทั้ง 5 บทบาท  ผนวกกับประสบการณ์ 
ที่ผ่านมาจะท าให้นักศึกษามองออกว่า  การเป็นพิธีกรที่ดีควรเป็นอย่างไร  ผู้ฟังผู้ชมชอบแบบใด
ประสงค์จะให้พิธีกรแสดงออกอย่างไร  สามารถท่ีจะระดมความคิดออกมาน าเสนอได้เป็นอย่างดี  
และเรียนรู้ว่าถ้าตนเองเป็นพิธีกรจะท าอย่างไร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากเมื่อไปท า   
หน้าที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 1 
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บทพูดพิธีกร 
 

1. เรียนท่านประธาน  คณะวิทยากร  และผู้เข้าอบรมทุกท่าน   
 กระผมนาย/นางสาว.................รับหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น า
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ซึ่งโครงการนี้มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่จะน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป  ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  ขอเรียนเชิญครับ.  
 
2. ก่อนจะเข้าสู่ล าดับพิธีการในช่วงต่อไป ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านมาท าความรู้จัก เจ้าสาว และ
เจ้าบ่าวกันให้มากข้ึนอีกสักนิด  กระผม/ดิฉัน  ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านชมวีดีทัศน์ ความเป็นมา 
ของคู่บ่าวสาว และเรื่องราวความรักของคนทั้งสองพร้อมๆ กัน เชิญรับชมครับ/ค่ะ 
 
3.เรียนท่านวิทยากรที่เคารพ  กระผม/ดิฉัน..........................ในนามผู้เข้าอบรมการสร้างจิตส านึก  
ความปลอดภัยบนท้องถนนในครั้งนี้ มีความประทับใจในความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
วิทยากรเป็นอย่างยิ่ง  เป็นที่น่าเสียดายมากส าหรับคนที่พลาดโอกาสไม่ได้มาฟังท่านครั้งนี้ 
 ชีวิตจริง  เรื่องจากจริง  ใช่อิงเล่น                    ท่านยกให้พวกเราเห็นเป็นตัวอย่าง 
 เตือนย้ าให้นักศึกษาได้แนวทาง                       เพ่ือจักได้เป็นแบบอย่างที่ส าคัญ 
 ท่านดูแล ความปลอดภัยในทุกท่ี                     เพ่ือจังหวัดสกลนครมีสุขสรรค์ 
 คือท่าน พล ต. ต. อุดม   จ าปาจันทร์               ขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ขอบคุณ 
 
4.ความสนุกสนาน  ความไพเราะ  ลีลาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาอาชีวะของเรา  บนเวที      
อันทรงเกียรติแห่งนี้ยังเกิดข้ึนต่อเนื่อง  และเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการตัดสิน  เพราะนักร้อง   
แต่ละคนนั้นความสามารถไม่แพ้กันเลย  เรามาพบกับนักร้องท่านต่อไป  เขาชื่อ............................ 
จะมาขับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่า..............................................เชิญครับ/ค่ะ 
 
5. สวัสดีครับ/ค่ะ  เพ่ือนสมาชิกท่ีเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทุกท่าน  ในที่สุดผลการ    
ประเมินกิจกรรมของพวกเราก็ออกมาแล้ว  ว่าใครที่แสดงออกได้ดี  ใครพูดได้เก่ง  ใครตั้งใจร่วม
กิจกรรมทุกกระบวนการ  ใครที่แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ดี ใครที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น า
สูง  ซึ่งคณะวิทยากรได้รวบรวมคะแนนที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงเวลานี้  
คนที ่   จะได้โล่รางวัล  ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าดีเด่นในครั้งนี้ ก็คือ.......................... 

เอกสารหมายเลข 2 
กลุ่มที.่.................... 
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ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาระดมความคิดในกลุ่มจากการแสดงบทบาทพิธีกร  ผนวกกับ 
ประสบการณ์เดิม  เพื่อตอบปัญหาและน าเสนองานหน้าชั้นเรียนดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพิธีกรมีอะไรบ้าง 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. บทบาทหน้าที่พิธีกรมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 3 

ศิลปะการเป็นพิธีกร 

คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของพิธีกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาท
หน้าที่พิธีกร 
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 ในการท างานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  บ่อยครั้งที่ต้องพบกับ
กิจกรรมที่มีพิธีการต่าง ๆ และจ าเป็นต้องท าหน้าที่พิธีกรด้วย  ซึ่งเป็นจุดสนใจของผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมหรือพิธีนั้น  ผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่านต้องการทราบว่าพิธีการจะด าเนินการเป็นไปอย่างไร  
ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่พิธีกรจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าคนอ่ืน  และคนส่วนใหญ่มองว่าพิธีกรหรือผู้
ด าเนินรายการนี้ก็คือ “โฆษก”ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ 
 พิธีกร  คือผู้ด าเนินการในพิธี  หรือผู้ด าเนินรายการ  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Master  
of  Ceremonies เรียกสั้น ๆ ว่า  MC  เป็นบุคคลที่รับผิดชอบด้านพิธีการ  มีหน้าที่ด าเนิน
รายการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้ว 
 โฆษก  คือ  ผู้ประกาศ  ผู้โฆษณา  เช่น  โฆษกสถานีวิทยุ  หรือ  ผู้แถลงข่าวแทน  
เช่น  โฆษกรัฐบาล 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เป็นพิธีกร 
 พิธีกร เป็นบุคคลส าคัญในการชักน าให้การพูดแต่ละครั้งไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้   
ผู้ท าหน้าที่เป็นพิธีกรจะต้องมีความรอบรู้รอบคอบ ละเอียดลออ จะต้องพร้อมไปด้วยคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
 ด้านบุคลิกภาพ 
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ถูกกาลเทศะ 
  กระตือรือร้น  แต่ไม่ลุกลี้ลุกลน 
  มีท่าทีโอภาปราศรัยและต้อนรับขับสู้ 
  ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส 
  มองผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 
  มีความทรงจ าดี 
 
 ด้านการพูด 
  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด  เช่น  การทักท่ีประชุม  การพูดให้สลวย 
  มีการพูดเชื่อมโยงต่อเนื่อง  ไม่พูดห้วนๆ  สั้นๆ เกินไป 
  ไม่พูดมากเกินไป  ไม่พูดวกวน 
  ไม่พูดด้วยท่าทีเคร่งเครียดเป็นทางการเกินไป 
  บางโอกาส  บางงาน  อาจมีลูกเล่น  หรือมุกตลกประกอบ 
  ไม่พูดพล่าม  หรือเพ้อเจ้อเกินไป 
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  ไม่มีลักษณะการอ่านข้อความมากกว่าการพูด 
 
 
 ด้านจิตใจและไหวพริบ 
  จิตใจสุขุมเยือกเย็น 
  ควบคุมอารมณ์ได้ดี  มีสมาธิ  
  ไม่มีอคติ 
  ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีปฏิภาณไหวพริบ 
 
 ด้านความรู้ความสามารถ 
 
  มีความรู้เรื่องพิธีการที่ตนด าเนินการอยู่แบบครบกระบวนการ 
  รู้บทบาทหน้าที่หลักๆ ของแต่ละท่านในพิธีการ  เช่น  ประธาน  ผู้จุดเทียน
ชนวน  ผู้กล่าวรายงาน  วิทยากร  และบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพิธีการนั้น 
  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนก าหนดการ  ค ากล่าวรายงาน  ค ากล่าวเปิดงาน  
กล่าวปิดงาน   กล่าวแนะน าบุคคล  กล่าวสรุป  กล่าวขอบคุณ  เป็นต้น (บางงานหรือบางโอกาส) 
  ความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการ  การวางแผน  การติดต่อ
ประสานงาน  การเตรียมการ  ตลอดจนการวางแผนส ารองเอาไว้ล่วงหน้า 
 
บทบาทหน้าที่ของพิธีกร 
 
 บุคคลที่ท าหน้าที่ด าเนินรายการ  ให้กิจกรรม หรือ พิธีการต่างๆ  ด าเนินการเป็นไป
ตามก าหนดการหรือขั้นตอนที่วางเอาไว้ ควรมีบทบาทดังต่อไปนี้  
 
  1. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง / ผู้ชม / ผู้เข้าร่วมพิธี โดยอย่างน้อยจะต้องมี
กระบวนการดังต่อไปนี้  
   แจ้งก าหนดการ 
   แจ้งรายละเอียดของรายการ  
   แนะน าผู้พูด ผู้แสดง 
   แนะน าผู้ด าเนินการอภิปรายและอ่ืนๆ 
 
  2. เป็นผู้เริ่มกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการ เช่น 
   กล่าวทักทาย ต้อนรับเชิญเข้าสู่งาน  
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   เชิญเข้าสู่พิธี ด าเนินรายการต่าง ๆ แล้วแต่กิจกรรม 
   เชิญ เปิดงาน – ปิดงาน 
   เป็นผู้พูดคนแรกและเป็นผู้พูดคนสุดท้ายในกิจกรรม/งานนั้นๆ  
 
 
  3. เป็นผู้เชื่อมโยงกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการต่าง ๆ เช่น 
   กล่าวเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามล าดับ 
   แจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ 
   แจ้งขอความร่วมมือ 
   กล่าวเชื่อมโยงรายการให้ชวนติดตาม 
   เป็นผู้ส่งเสริมจุดเด่นให้งานและบุคคลส าคัญในงาน  โดยพิธีกรจะต้องเป็น
ผู้ท าหน้าที่ในวาระที่เหมาะสม เช่น  กล่าวยกย่องสรรเสริญ ชื่นชมบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องในพิธี  
กล่าวถึงจุดเด่นของงานพิธีนั้นๆ  กล่าวแจ้งผลรางวัลและการมอบรางวัล 
 
 
  4. เป็นผู้ที่สร้างสีสัน บรรยากาศของงาน / พิธี / รายการ เช่น 
   ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพ่ิมเติมเป็นระยะ 
   มีมุกตลกข้ึนเป็นระยะๆ (ดูความเหมาะสมกับกิจกรรม /งาน ไม่สมควรที่
จะพูดมุกตลกในงานพิธีการ  เพราะต้องการบรรยากาศของความขลังหรือความเป็นสิริมงคล)  
 
 
  5. เป็นผู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในงาน / กลุ่มผู้ร่วมงาน เช่น  
   กล่าวละลายพฤติกรรม 
   กล่าวจูงใจให้รักสามัคคี  ให้เกิดความร่วมมือ 
 
  6. เป็นผู้เติมช่องว่างและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานพิธีต่างๆ เช่น 
   กล่าวชี้แจงกรณีบุคคลส าคัญไม่สามารถมาร่วมงานพิธีต่างๆ ได้ 
   กล่าวท าความเข้าใจกรณีต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการ 
   กล่าวเพ่ือรักษาบรรยากาศเม่ือเกิดความไม่ต่อเนื่องหรือเกิดขัดข้องใน 
กิจกรรม/พิธี เช่น ถึงเวลาแล้ววิทยากรยังไม่มา  หรือถึงเวลาแสดง  ผู้แสดงยังแต่งตัวไม่เสร็จ         
รอติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงต่างๆ  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ขัดข้อง   เป็นต้น 
 

เอกสารหมายเลข  3 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องศิลปะการเป็นพิธีกร 
 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3 หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ตั้งใจชมการแสดงบทบาทพิธีกรของเพ่ือน    
มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม    
เสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพิธีกรในกลุ่ม    
เสนอบทบาทหน้าที่พิธีกรในกลุ่ม    
มีการพูดเชื่อมโยงพิธีกรงานต่างๆ กับบทบาทพิธีกรที่แสดงไป    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนอ    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
มีส่วนร่วมตลอดการจัดกิจกรรม    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

ฝึกการจัดอบรม 
13 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในการจัดอบรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกแสดงบทบาทต่างๆ ในการจัดอบรม 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 30 นาที 

สื่อประกอบกิจกรรม 

1. บทพูดต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 1) 
2. เอกสารหมายเลข 2 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม (เอกสารหมายเลข 4) 

 
วิธีการด าเนินกิจกรรม  

1. วิทยากรขออาสาสมัคร 7 คน เพื่อแสดงบทบาทในกระบวนการต่างๆ ของการ  
อบรมสัมมนา คือ พิธีกรพิธีเปิด  พิธีกรพิธีปิด  ผู้กล่าวรายงานเปิดปิด  ประธาน
พิธีเปิด  ประธานพิธีปิด  วิทยากร  และ คนจุดเทียนชนวน 

2. ให้ทั้ง 7  คนตกลงกันรับผิดชอบแสดงคนละ 1 บทบาท 
3. วิทยากรแจกบทให้แต่ละคนศึกษา 
4. วิทยากรอธิบายกระบวนการทั้งหมดในการจัดอบรมสัมมนา 
5. วิทยากรสร้างความตระหนักให้กับทุกคนว่าบทบาทที่แสดง  บทบาทที่เห็นจะเป็น

ประสบการณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดี  จงตั้งใจแสดงบทบาทของตนให้เต็มที่  
และนักศึกษาที่เป็นผู้ชมต้องให้ความร่วมมือเสมือนหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์นั้น
จริงๆ 

6. วิทยากรให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทของตนเอง  โดยคอยก ากับและเติมเต็มให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 

7. เมื่อเสร็จกระบวนการแล้ววิทยากรซักถามและอภิปรายร่วมกัน 
8. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2  ให้นักศึกษาร่วมกันวางแผน 
9. นักศึกษาแสดงบทบาทจากเอกสารหมายเลข 2 ที่ได้รับ 
10. นักศึกษาอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถามและร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) 
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 2. ประเมินผลจากการน าเสนอ 
 
แนวสรุป  
 การที่นักศึกษาได้ชมการแสดงบทบาทต่างๆ ในกระบวนการจัดอบรมสัมมนา  
ตลอดจน ผู้ได้รับบทบาทเอง  นักศึกษาท่ีเป็นผู้ชมจะมองเห็นภาพขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด
ของการจัดอบรม  และนักศึกษาท่ีรับการแสดงบทบาทจะเข้าใจบทบาทที่ตนเองแสดง  ซึ่งเป็น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เมื่อนักศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันระดมความคิด  ก็จะสามารถวางแผน
ตลอดจนแสดงบทบาทต่างๆ ของกระบวนการฝึกอบรมสัมมนาเองได้  ซึ่งจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้
เห็นและฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจ า  ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษานี้สามารถน าองค์
ความรู้และประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริงได้  เป็นการสร้างความมั่นใจกับตัวนักศึกษาเมื่อไป
ท างานหรือสัมผัสกับสถานการณ์จริง  ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 

 วิทยากรสังเกตนักศึกษาขณะที่ร่วมกิจกรรมนี้  เพราะใช้กลุ่มใหญ่ทั้งชั้น  สังเกต
พฤติกรรมทั้งผู้ชม  และผู้แสดงบทบาทเองว่าตั้งใจร่วมกิจกรรมหรือไม่  มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมหรือไม่  ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึงกระบวนการจัดอบรม  ควรให้ผู้ช่วย
วิทยากร  1  คนต่อนักศึกษา  5  คนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาอยู่ห่างๆ โดยไม่ให้นักศึกษา
รู้ตัว  ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตามเอกสารหมายเลข  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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บทพูดพิธีกร 
 

 
1. ทักทายท่ีประชุม/เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 
 เรียนท่าน…………………………….ประธาน  คณะวิทยากร  และผู้เข้าอบรมทุกท่าน   
 
 กระผม/ดิฉัน  นาย/นางสาว.....................รับหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดโครงการพัฒนา   
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ซึ่งโครงการ
นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่จะน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าพัฒนาในโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งทางคณะผู้จัดเตรียมพร้อมอ านวย
ความสะดวกให้กับทุกท่านในการเข้าโปรแกรมครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นที่พัก  การรับประทานอาหาร  
การจัดอาหารว่าง  ห้องอบรมสัมมนา เป็นไปด้วยความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเมื่อสักครู่ทุกท่านก็คงด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ/คะ  และเราจะเข้าสู่พิธี
เปิด  ซึ่งวันนี้พวกเราที่เข้าร่วมพัฒนาภาวะผู้น าได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่าน.................................
ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน 
 บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  ขอเรียนเชิญครับ/ค่ะ 
 

2. เชิญประธานด าเนินงานกล่าวรายงาน 
 ล าดับนี้  ขอเชิญประธานด าเนินงานการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  นาย/นางสาว............................กล่าวรายงานต่อ
ท่านประธานในพิธี  เชิญครับ/ค่ะ 
 

3. ประธานกล่าวเปิดงาน 
 

4. กล่าวขอบคุณท่านประธาน/มอบของที่ระลึก 
 ในนามคณะผู้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาต้องกราบขอบพระคุณท่าน...........................................ที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวันนี้  และขอ
อนุญาตมอบของที่ระลึกแทนค าขอบพระคุณให้กับท่านประธานในวันนี้ครับ/ค่ะ 
 
5. แนะน าวิทยากร 
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 ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าทุกท่าน  บัดนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศของการ
อบรมสัมมนาในหัวข้อ “ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา” นับว่าเป็น
ความโชคดีของพวกเราที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรท่านนี้  ซึ่งท่านมีคิว
บรรยายแน่นตลอด  เป็นการยากมากกว่าจะติดต่อท่านได้  ท่านให้ความส าคัญกับผู้น านักศึกษา
เป็นพิเศษ  จึงได้จัดสรรเวลามาบรรยายให้พวกเราวันนี้  นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราจริงๆ  
ท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ปริญญาโท  สาขาบริหารอาชีวศึกษา  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประสบการณ์ท่านเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  บริษัทโตเกียวเอียงจ ากัด  เป็นผู้อ านวยการฝ่าย
วิจัยการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เป็นผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม  บริษัทไทยยาชิจ ากัด  
ผลงานด้านการพัฒนาคน  ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาบุคคลสู่ผู้น ามืออาชีพ  ในปี  พ.ศ. 
2554  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บริษัทเอบีซีกรุ๊ป   
ขอเชิญพบกับวิทยากร  คือท่าน...................................ได้แล้วครับ/ค่ะ 
 

6. กล่าวขอบคุณวิทยากร (หลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จ)/มอบของท่ีระลึก 
 เรียนท่านวิทยากรที่เคารพ  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกท่าน  ตลอดระยะเวลาที่ท่าน
วิทยากรได้ให้ความรู้แก่พวกเราในหัวข้อ “ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา”  นับว่าเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่ากับพวกเรามาก   พวกเรามีความประทับใจได้อ่ิมเอิบ
ไปกับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง  ใครที่พลาดโอกาสฟังครั้งนี้เป็นที่
น่าเสียดายอย่างมาก  พวกเราจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาการท างานในหน้าที่
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาให้ดีที่สุด และขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้
ขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง (ปรบมือน า) ขอบคุณครับ/ค่ะ และในล าดับนี้ขอเชิญประธาน
ด าเนินงานได้มอบของที่ระลึกแทนค าขอบพระคุณให้กับท่านวิทยากร  เชิญครับ/ค่ะ   
(ขณะยื่นมอบ ปรบมือน า) 
(หัวข้อต่อๆ ไปพิธีกรปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนแจ้งข่าวสาร ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมได้) 

 

7. เข้าสู่พิธีปิด 
 
 7.1 กล่าวทักทายในที่ประชุม 
  เรียนท่าน..................................ประธานในพิธี  กระผมนาย/นางสาว....................
รับหน้าที่พิธีกรในพิธีปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
ซึ่งโครงการนี้เราจัด 3 วัน 2 คืน  จัดมาตั้งแต่วันที่...........................................บัดนี้การอบรม
สัมมนาได้ด าเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  เราจะเข้าสู่พิธีปิดการอบรมสัมมนา  ซึ่งจะมีการมอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนาด้วย   ขอเรียนท่านประธานในพิธีท่าน...................ได้ให้เกียรติ
ขึ้นบนเวทีครับ/ค่ะ 
 7.2 เชิญประธานด าเนินงานกล่าวรายงานสรุปการจัดงาน 
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  ล าดับนี้ขอเชิญประธานด าเนินงาน  ได้กล่าวรายงานสรุปการจัดงานต่อท่าน
ประธาน  เชิญครับ/ค่ะ(ประธานด าเนินงานกล่าวรายงานสรุปอ่านรายชื่อผู้รับวุฒิบัตรและเชิญ
ประธานกล่าวปิด) 
  
 
 7.3 ขอบคุณท่านประธาน/มอบของที่ระลึก/เชิญบันทึกภาพ 
  ในนามผู้จัดโครงการฯ ต้องกราบขอบพระคุณท่าน..................................ที่ให้
เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯในครั้งนี้  เพ่ือเป็นสิ่งแทนค าขอบพระคุณท่านประธาน  
ขอเชิญประธานด าเนินงานได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีปิดในครั้งนี้  ขอเชิญครับ/ค่ะ
(ขณะมอบปรบมือน า)  และขออนุญาตท่านประธานได้ให้เกียรติบันทึกภาพกับคณะวิทยากรและ
ผู้เข้าอบรมสัมมนาตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน  ขอเชิญทุกท่านร่วมบันทึกภาพครับ/ค่ะ 
  
 
 7.4 พูดอ าลา 
  การด าเนินงานโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาครั้งนี้  เราได้รับความร่วมมือจากหลายท่าน  ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านให้มีส่วนร่วม
ให้การอบรมสัมมนาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ  กราบขอบพระคุณ
ท่านประธาน  ที่ท่านได้เสียสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนานี้  ขอบคุณ
คณะวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างเข้มแข็ง  ขอบคุณเจ้าของสถานที่   
ที่อ านวย  ความสะดวกทุกอย่าง  ขอบคุณผู้ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์  และขอบคุณผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาที่ตั้งใจฝึกแสดงออกอย่างเต็มท่ีตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนมาถึงวินาทีสุดท้าย  ขอให้ทุก
ท่านเดินทางกลับ   โดยสวัสดภิาพ น าพลังความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ไปพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  ขอบคุณทุกท่าน 
อีกครั้งหนึ่ง  ขอขอบคุณและสวัสดีครับ/ค่ะ 
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ค ากล่าวรายงาน(พิธีเปิด) 
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  

วันท่ี 20 เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ.  2555 
ณ  อุทยานแห่งชาติภูผายล  จ.สกลนคร 
โดย...................................................... 
************************************** 

กราบเรียนท่าน..........................................................ประธานในพิธ ี
 

 กระผม/นางสาว..........................ประธานด าเนินการจัดโครงการ  ในนาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ในวันนี้ 
 กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง  นักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้  ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อ  ความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  นักเรียนนักศึกษาที่อาสา
เสียสละมาช่วยงานกิจกรรมของสถานศึกษาคือ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา  จ าเป็นต้อง
เป็นผู้มีภาวะผู้น าสูงที่จะชักน าจูงใจให้เพื่อนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างศิลปะในการสื่อสารและการจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
และ  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 
 2.  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าที่มีอยู่แล้วให้สูงมากข้ึนกว่าเดิม 
 3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการท าหน้าที่ 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
 การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  อุทยานแห่งชาติภูผายลได้อนุเคราะห์สถานที่อบรมสัมมนา  และได้รับ  
การอนุเคราะห์วิทยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์กับคณะกรรมการ  
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 
 บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว  กระผม/ดิฉัน  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิด 
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  ขอกราบเรียนเชิญครับ/ค่ะ 

ค ากล่าวเปิดงาน 
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โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
       วันท่ี 20 เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ.  2555 
        ณ  อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร 
       โดย....................................................... 

       
ท่านประธานด าเนินงาน  คณะวิทยากร  ผู้เข้าอบรมสัมมนาและผู้มีเกียรติทกุท่าน 
 
 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวันนี้ 
 
 ผมของแสดงความชื่นชมและยินดีมาก  ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มุ่งมั่นด าเนินการจัดโครงการในครั้งนี้  เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
กิจกรรมของสถานศึกษา   อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป   กิจกรรมต่างๆ       
ของสถานศึกษา  ต้องอาศัยพลังของผู้น านักศึกษา  คือคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ความส าเร็จตลอดจนประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น  ขึ้นอยู่กับการใช้
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การฯ  ขอให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านได้ตั้งใจฝึกอบรมตาม
คณะผู้จัดโครงการ  คณะวิทยากร  ได้สร้างเป็นโปรแกรมพัฒนาไว้แล้ว  ซึ่งผลจากการฝึกก็จะเกิด
สิ่งที่ดีติดตัวนักศึกษาออกไปสู่ชีวิตจริงในการท างาน  ซึ่งจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้อบรมอย่าง
มาก  เพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการสื่อสาร  การจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  และมี
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  และภาวะผู้น าอ่ืนๆ  ล้วนแล้วแต่ส่งผลท าให้ศักยภาพของ
นักศึกษานั้นสูงขึ้นทั้งสิ้น 
 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ขอบคุณเจ้าของสถานที่จากอุทยานแห่งชาติภูผายล  ขอบคุณทีมงาน
วิทยากรที่มาให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมสัมมนา  ตลอดจนขอบคุณทุกๆ ท่านที่ม ี  
ส่วนให้โครงการนี้ส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ขอให้การพัฒนาภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ครั้งนี้  เป็นไปด้วยความสุข  เกิดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะน าไปพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม/ดิฉัน  ขอเปิด โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ณ บัดนี้   ขอบคุณครับ/ค่ะ 
 

บทพูดวิทยากร 
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ท่านประธาน  คณะผู้จัดอบรมสัมมนา  และผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่าน 
   
 วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ในหัวข้อ “ภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา”  พวกเราที่เข้าพัฒนาในโปรแกรมวันนี้ทราบ
ข่าวว่า  ล้วนแล้วแต่เป็นผู้น าทั้งสิ้น  เป็นคณะกรรมการนักศึกษา  ท่านลองส ารวจตัวเองหรือยังว่า  
ท่านท าอะไรก็ตามแล้วมีคนอ่ืนอยากท าเหมือนท่าน  ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าท่านมีภาวะผู้น าแล้ว  
ลูกไก่ที่เดินตามแม่ไก่  แสดงว่าแม่ไก่นั้นต้องมีภาวะผู้น าอยู่ในตัวแล้ว  ภาวะผู้น าคืออะไร  ก็คือ  
การที่บุคคลได้แสดงออกถึงการมีอิทธิพลต่อกัน  เช่น  เราอยากเป็นดาราเหมือน.................อยาก
เป็นนักร้องเหมือน.......................อยากเล่นฟุตบอลเก่งเหมือน...............อยากเป็นนักมวยเหมือน
..........................สิ่งที่เราอยากเป็นไปเหมือนคนเหล่านั้นแสดงว่าเราศรัทธาต่อเขา  และเขา
เหล่านั้นได้มีอิทธิพลต่อเราแล้ว ดังนั้น  ภาวะผู้น า  จึงหมายถึง  การใช้ศิลปะหรือความสามารถ
ของคนคนหนึ่งในการชักน า จูงใจ  ดลใจ กระตุ้น โน้มน้าว  เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืน  ท าให้
คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม ยอมด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ศิลปะหรือความสามารถนั้น  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 และภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คือ  การใช้ศิลปะ
หรือความสามารถของพวกเราที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้  ที่จะชักน า  จูงใจ  ดลใจ  กระตุ้น  
โน้มน้าว  ให้คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม  ยอมด าเนินการตามความประสงค์ของพวกเราเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้   
 ซึ่งองค์ประกอบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษานั้นมี   
12  ข้อ  ดังนี้ 
 1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  3.  มีความ
เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  5.  มีความกระตือรือร้น  6.  มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  7.  การกล้าตัดสินใจ   8.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน    9.  
รู้จักการท างานเป็นทีม  10.  มีมนุษยสัมพันธ์  11.  มีคุณธรรมจริยธรรม  12.  มีบุคลิกภาพดี  
  
 เมื่อเหล่าผู้น าอย่างพวกเราปฏิบัติทั้ง 12 องค์ประกอบนี้ให้เห็นเป็นประจักษ์ก็จะเกิด
ความศรัทธากับคนอ่ืน  เราขอความร่วมมืออะไร  พูดอะไร  ก็จะมีอิทธิพลต่อเขาท าให้เขาอยาก
ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่เราจัดขึ้น  นี่แหละภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  ท่านใดมีค าถามบ้างครับ/ค่ะ...........  ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดอบรมสัมมนา  
ขอบคุณพวกเราที่ตั้งใจฟังในวันนี้และตั้งใจที่จะไปพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาขอให้
พวกเราได้ใช้ความแข่งแกร่ง  ให้เกิดภาวะผู้น าในตัวนักศึกษาสูงๆ อันเป็นสิ่งที่จะท าให้สังคม
เจริญก้าวหน้าได้อย่างสงบสุขร่มเย็น  ขอบคุณครับ/ค่ะ 

ค ากล่าวรายงาน(พิธีปิด) 
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โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
        วันท่ี 22 เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ.  2555 
       ณ  อุทยานแห่งชาติภูผายล  จ.สกลนคร 
       โดย.......................................................... 

 
******************************* 

 
กราบเรียนท่าน..........................................................ประธานในพิธ ี 
 

 กระผมนาย/นางสาว......................ประธานด าเนินการจัดโครงการ  ในนาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  ในวันนี้ 
 ในการด าเนินการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  ได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่..20...เดือน....กรกฎาคม...พ.ศ. 2555  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างศิลปะในการสื่อสารและการจูงใจ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
และ มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา 
 2.  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าที่มีอยู่แล้วให้สูงมากข้ึนกว่าเดิม 
 3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา 
 การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้น านักศึกษาเข้าร่วม...........คน  คณะวิทยากร.......คน  
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถพูดติดต่อสื่อสาร  พูดจูงใจได้เป็นอย่างดี  กล้าคิดกล้าพูดกล้าท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง เมื่อสร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์เกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหานั้นได้   ตลอดจนได้พัฒนา
ภาวะผู้น าด้านอื่นๆ ให้สูงขึ้นอีกด้วย  ผู้น านักศึกษามีความม่ันใจที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จึงถือได้ว่าผู้เข้าอบรม
สัมมนาได้ผ่านวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาภาวะผู้น า  สมควรที่จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนา
ภาวะผู้น าในครั้งนี้   
 
 บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว  กระผม/ดิฉัน  ขออนุญาตให้ นาย/นางสาว  
….........................(รายชื่อผู้เข้ารับวุฒิบัตรอยู่ที่คนอ่านรายชื่อ)  เป็นผู้อ่านรายนามผู้เข้ารับวุฒิบัตร  
และขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมสัมมนา  ให้โอวาท  และ
กล่าวปิดการอบรมสัมมนา  ต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ/ค่ะ 

ค ากล่าวปิดงาน 
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โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  
วันท่ี 22.เดือน..กรกฎาคม   พ.ศ.  2555 
ณ  อุทยานแห่งชาติภูผายล  จ.สกลนคร 

      โดย.................................................................. 
 
 

ท่านประธานด าเนินงาน  คณะวิทยากร  ผู้เข้าอบรมสัมมนาและผู้มีเกียรติทกุท่าน  
 
 ผม/ดิฉัน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
พัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวันนี้ 
 จากการรายงานของประธานด าเนินงาน  ผมของแสดงความชื่นชมยินดีกับ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน  ที่ตั้งใจฝึกอบรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
และได้รับวุฒิบัตรเป็นตัวการันตีอีกอย่างหนึ่ง  และยิ่งจะชี้ชัดเป็นเชิงประจักษ์อีก  ก็ต่อเมื่อผู้เข้า
อบรมสัมมนาได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้  น าไปใช้ปฏิบัติ
กิจกรรมในสถานศึกษาตลอดจนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืน   
ให้คนอ่ืนเกิดศรัทธาในการท าหน้าที่ของเรา  นั่นถือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดความคุ้มค่าที่สุด 
 ผมขอฝากการเรียนรู้ให้คู่ไปกับการปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความช านาญ  ไม่หยุดอยู่แค่
การฝึกอบรมเท่านี้  ผู้น าทุกท่านควรหาประสบการณ์ทุกวิถีทางเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
ความช านาญต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความถี่ในการใช้ทักษะนั้นๆ ท่านจะต้องน าไปฝึกหัดขัด
เกลาอยู่เสมอ  มีโอกาส  มีเวทีให้แสดงท่านจงไขว่คว้าเอาไว้  ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นบันได 
สู่ความส าเร็จในชีวิตการท างานทั้งสิ้น  ท่านคือบุคคลรุ่นใหม่  คลื่นลูกใหม่ที่จะไปสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนาสังคม  ให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป 
 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างดี  
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  ไปพบกับครอบครัวที่อบอุ่น  พบกับผู้ปกครองซึ่งรอ
คอยให้เราน าสิ่งดีๆ กลับไปหาท่านอยู่  และสังคมยังรอคนมีจิตอาสา  รอการพัฒนาจากท่าน   
จงใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 
 บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว กระผม/ดิฉัน  ขอปิด โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ณ บัดนี้    
ขอบคุณครับ/ค่ะ 

 
เอกสารหมายเลข 2 
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ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาระดมความคิดเพ่ือแสดงบทบาทในการจัดอบรมสัมมนา 1 วัน  โดยมี
บทบาทต่างๆ คือ  พิธีกร  ผู้กล่าวรายงาน  ประธาน  วิทยากร  มีพิธีเปิดปิดการอบรม   
ตามก าหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 

ก าหนดการ 
 

โครงการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน 

วันท่ี 30 เดือน กรกฎาคม 2555 

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
 

 
 

08.00-08.30 ผู้เข้าฝึกอบรมลงทะเบียน 

08.30-09.00 พิธีเปิด 

09.00-12.00 บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 บรรยายหัวข้อ “การพูดในท่ีชุมชน” 

16.00-16.30 มอบวุฒิบัตร 

พิธีปิด 
 
หมายเหตุ  เวลา 10.30-10.45  พักรับอาหารว่างภาคเช้า 

     เวลา 14.30-14.45  พักรับอาหารว่างภาคบ่าย 

ฉันพิธีกร ฉันประธาน 

เป็นใครอะ 
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 การจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  อบรมสัมมนา  ประชุม  ล้วนแล้วต้องอาศัย 
ผู้มาท าหน้าที่พิธีกรเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมระหว่างผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมกับผู้ที่มา
ร่วมงาน  ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูล แจ้งก าหนดการต่างๆ แจ้งความเป็นมาของการจัดงานครั้ง
นั้น แจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในงาน  เป็นบุคคลที่คอยควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไป
ตามก าหนดการที่วางเอาไว้  โดยเฉพาะพิธีกรในการจัดอบรมสัมมนานั้น  พิธีกรจ าเป็นต้องมี
ความพร้อมทั้ง 3 ช่วง คือ  ก่อนพูด  ขณะพูด  และหลังพูด  ดังนี้ 
  
 ก่อนพูด 
  เป็นช่วงแห่งการเตรียมความพร้อมซึ่งแบ่งเป็นเตรียมการแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยถูกกาลเทศะ จะใช้พิธีกรเดี่ยวหรือคู่ใครเริ่มต้นก่อนหลัง   และเตรียมข้อมูลที่จะพูด  
โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมดทุกกระบวนการ  วิเคราะห์ผู้มาร่วมงาน  เพศ  วัย  อาชีพ  การศึกษา  
และฐานะเศรษฐกิจ  ตลอดจนบทพูดในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมว่าช่วงไหนจะต้องพูดอะไรบ้าง 
  
 ขณะพูด 
  พิธีกรอาศัยข้อมูลในช่วงก่อนพูดที่เตรียมการไว้แล้ว 
น ามาพูดประกอบกับดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนและต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอยู่ตลอดเวลา  
โดยทั่วไปพิธีกรในการจัดอบรมสัมมนามีขั้นตอนในการพูดดังนี้ 

1. กล่าวทักทายที่ประชุมตามล าดับความส าคัญ   
เช่น  ท่านประธาน  วิทยากร  ผู้บริหาร  ครูอาจารย์  ผู้เข้าอบรมสัมมนา  และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

2. กล่าวถึงงานนั้นพอสังเขป  เช่น  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  รูปแบบการ 
ด าเนินงาน  ก าหนดการต่างๆ เพ่ือเป็นการแจ้งข้อมูลให้ทราบตลอดจนดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง  
ให้เข้าสู่กิจกรรมต่อไป 

3. กล่าวเชิญบุคคลต่างๆ เพ่ือเข้าสู่พิธีการ  เช่น  เชิญประธานจุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย  เชิญประธานด าเนินงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเพ่ือเชิญประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานกล่าวขอบคุณท่านประธานในพิธี  กล่าวมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี (ถ้ามี) 

4. แจ้งข้อมูลต่างๆ ทุกช่วงเวลาที่มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทราบ  
เพ่ือจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน  นอกจากนี้ยังต้องแจ้งข้อมูลทั่วไปด้วย  เช่น  การ
รับประทานอาหารว่าง  การรับประทานอาหารกลางวัน  การใช้สาธารณูปโภค  ห้องน้ า  ที่พัก  
และข้อมูลอืน่ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
 

5. พูดน าเข้าสู่หัวข้อที่จะเรียนรู้  เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้ 

บทบาทพิธีกรในการจัดอบรม 
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ต่อเนื่องอย่างราบรื่น ถ้ามีวิทยากรมาพูด  พิธีกรต้องพูดถึงความส าคัญของหัวข้อเชื่อมโยงถึงการ
แนะน าวิทยากร  อันเป็นเหตุให้ได้วิทยากรท่านนี้มาบรรยาย  โดยแนะน าจากการศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน  ผลงาน  ต าแหน่ง(ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่จะเรียนรู้)  แล้วตามด้วยการเอ่ย
ถึงชื่อวิทยากร  แล้วเชิญท่านบรรยาย  กรณีเป็นการอภิปรายเป็นคณะและมีผู้ด าเนินการอภิปราย      
ให้พิธีกรแนะน าเฉพาะผู้ด าเนินการอภิปรายสั้นๆ ผู้ด าเนินการอภิปรายจะเป็นผู้แนะน าคณะเอง 

6. เมื่อวิทยากรพูดหรือบรรยายเสร็จแล้ว  พิธีกรกล่าวขอบคุณ  และกล่าว 
สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมต่อไป 

7. การด าเนินการอบรมสัมมนาแต่ละหัวข้อจะด าเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆ   
จนเข้าสู่พิธีปิด (ถ้ามี)  ให้พิธีกรด าเนินคล้ายกิจกรรมในพิธีเปิด  กล่าวคือ  มีการเชิญประธาน 
ในพิธีปิดรับการกล่าวรายงานสรุป (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนมาเป็นประธานเปิดงาน)  เชิญประธาน
ด าเนินงานกล่าวรายงานสรุปอาจอ่านรายชื่อเพ่ือมอบวุฒิบัตรด้วยก็ได้  ประธานมอบวุฒิบัตร  
และกล่าวปิดการอบรมสัมมนา  พิธีกรอาจกล่าวมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีปิด 
(ถ้ามี)  ตลอดจนบันทึกภาพร่วมกัน 

8. พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมให้การอบรมสัมมนาส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
แจ้งประชาสัมพันธ์นัดหมายต่างๆ และกล่าวอ าลา  
  
 หลังพูด 
  เมื่อปฏิบัติหน้าที่พิธีกรเสร็จสิ้นแล้ว  ควรประเมินผลการท าหน้าที่ของตนเอง  
อาจจะสอบถามการท าหน้าที่พิธีกรจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้วยอีกก็ได้  โดยประเมินทั้ง
บุคลิกภาพ  การแต่งกาย  ลีลาการพูด  การใช้ภาษา  ท่าทางประกอบการพูด  การใช้น้ าเสียง  
เนื้อหาในการพูด  และอ่ืนๆ จากนั้นน าผลที่ได้รับไปประเมินหาจุดเด่นจุดด้อย  จุดเด่นอยู่แล้วจะ
พัฒนาให้สูงขึ้นไปอย่างไร  จุดด้อยควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  ทั้งจุดเด่นจุดด้อยล้วนเป็น
ประสบการณ์  เพ่ือน าไปปรับใช้ในการเป็นพิธีกรครั้งต่อไป 
 

  
   
  
 ไมโครโฟน  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดจะต้องใส่ใจท าความเข้าใจเรียนรู้วิธีใช้เป็น
อย่างดี  เพราะผู้พูดเป็นบุคคลเด่นในงาน  และการใช้ไมโครโฟนมักเป็นปัญหาเสมอ  เช่น  พูด
ใกล้เสียงดังเกินไป  หรือเสียงพร่า  ห่างเกินไปเสียงจะเบาฟังไม่ชัดเจน  บางคนไม่สนใจที่จะใช้  
อ้างว่าเสียงตนดังไม่ใช้ไมโครโฟนก็ได้  แล้วแผดเสียงพูดท่ามกลางคนฟังเป็นจ านวนมาก  ท าให้ได้
ยิน        ไม่ทั่วถึง  เสียงแหบได้ง่าย  และเสียบุคลิกภาพ  ผู้พูดควรเรียนรู้การใช้ไมโครโฟน ดังนี้ 
 
 

เทคนิคการใช้ไมโครโฟน 
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1. ตรวจสอบไมโครโฟนล่วงหน้าทุกครั้งว่าเป็นแบบใด                              
เป็นแบบตั้งพื้น  มือถือ  หรือแบบติดเสื้อ  มีวิธีใช้อย่างไร 

2. ทดสอบไมโครโฟนเพ่ือให้ทราบว่าเปิดอยู่  โดยใช้เล็บขูดเบาๆ  อย่าได้   
เคาะ  ตบ  เป่า  ผิวปาก  หรือท าเสียง จุ๊ๆๆ   หรือถาม  “ฮัลโหลๆ ได้ยินไหมครับ”  
ในการทดสอบไมโครโฟน  ตลอดจนอย่าตะโกนใส่ไมโครโฟน  ผู้ฟังจะได้ยินเสียงดังมากจนเกิด
อารมณ์ไม่พอใจได้  หรือการลูบคล าไมโครโฟน  หรือสายเล่น  สายอาจจะหลุด  และท าให้เกิด
เสียงกุกกัก 

3. อย่าถือหรือเลื่อนไมโครโฟนเข้าไปจนชิดปาก  ถ้าเสียงค่อยให้เลื่อนเข้ามา 
ชิดถ้าเสียงหอนหรือเสียงหวีด  ให้เลื่อนห่างออกไป  แต่ต้องค่อยๆ เลื่อน  อย่าท าให้มีลักษณะ
อาการตกใจผงะตัวออกจนเป็นอาการเคอะเขิน 
 

4. ไมโครโฟนควรห่างจากปาก  3-6 นิ้ว  ถ้าเป็นชนิดมีความไว   
อาจพูดห่างได้  โดยฟังหรือสังเกตจากคนที่พูดก่อนเรา 

5. ปรับระดับไมโครโฟนให้ตรงกับปากผู้พูด  โดยการเลื่อนขาไมโครโฟนเข้า 
หรือออก  และปรับไมโครโฟนขึ้นหรือลง 

6. อย่าก้มตัวลงไปพูดกับไมโครโฟนต่ า  หรือพยายามเชิดหน้าขึ้นไปพูดกับ 
ไมโครโฟนที่ตั้งไว้สูง  จะท าให้เสียบุคลิกภาพ 

7. อย่าเผลอพูดความลับ  กระซิบกระซาบ  หรือถอนหายใจแรงๆ  
ใกล้ไมโครโฟน  เพราะปัจจุบันเครื่องขยายเสียงมีความไวในการรับเสียงมาก 

8. อย่าคิดว่าพูดกับไมโครโฟน  แต่ให้คิดว่าพูดกับผู้ฟังแถวหน้า  ไมโครโฟนมี 
หน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้น  แต่ไม่สามารถสร้างพลังในการพูดได้  ดังนั้นผู้พูดต้องใส่ความ
กระตือรือร้น  ใส่พลังลงไปในการพูดจึงจะสื่อถึงผู้ฟังได้ 
 
 
 
  
 ในพิธีเปิดจะต้องเขียนค ากล่าวในพิธี 2 ค ากล่าว  ได้แก่  ค ากล่าวรายงาน  และค า
กล่าวเปิดงาน  โดยทั่วไปแล้วจะเป็นลักษณะผู้กล่าวไม่ได้เขียนและผู้เขียนไม่ได้กล่าว  เพราะ
ผู้เขียนอาจเป็นพิธีกรหรือคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายแต่เนื้อหาพิธีกรควรรับทราบด้วย 
 
  หลักการเขียนค ากล่าวรายงานในพิธีเปิด 

การเขียนค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิด 
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   ค ากล่าวรายงาน  คือข้อความของประธานด าเนินงานที่เขียนขึ้นเพ่ือจะน าไป
กล่าวต่อท่านประธานในพิธีเปิด  มี 2 ส่วนด้วยกัน  คือส่วนหัวและส่วนเนื้อหา   
 
    ส่วนหัว 
     ส่วนหัวของค ากล่าวรายงานเป็นการเขียนไว้ดูเพ่ือให้รู้รายละเอียดว่า 
เป็นการรายงานในพิธีอะไร  วันเวลา  สถานที่ใด  และโดยใคร   แต่ไม่ได้น ามากล่าว 
     
    ส่วนเนื้อหา 
     ส่วนเนื้อหาเป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้กล่าวรายงาน  ได้รายงานต่อท่าน
ประธานที่มาท าพิธีเปิดได้รับทราบ  ซึ่งลักษณะโครงสร้างการเขียนมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
             
      บทน า  (เรียนท่าน.....................ประธานในพิธี) 
      ขอบคุณประธานในพิธีเปิด 
      แนวคิดในการจัดงานหรือจัดพิธีการ เช่นกล่าวถึง
วัตถุประสงค์  หรือระบุแนวคิดที่มาของโครงการ  
      ผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่สนับสนุนตามสมควร  
      ส่วนลงท้าย ซึ่งมักจะลงท้ายด้วยข้อความลักษณะที่ว่า 
“บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้ว” 

 
   
 หลักการเขียนค ากล่าวเปิด 
   ค ากล่าวเปิด  คือข้อความของประธานที่มาท าหน้าที่พิธีเปิด  การร่างค ากล่าว
ประธานนั้นก็มีลักษณะผู้กล่าวไม่ได้ร่าง  ผู้ร่างไม่ได้กล่าวเช่นกัน  โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่า    
ถ้าเชิญผู้ใดมาเป็นประธานในพิธีเปิดนั้น  ต้องเขียนและส่งร่างค ากล่าวเปิดให้ท่านอ่านก่อน
ล่วงหน้า  เพื่อจะได้ซักซ้อมเตรียมตัว  หรือแก้ไขข้อความบางตอนตามต้องการได้  ซึ่งมี 2 ส่วน
ด้วยกัน  คือ  ส่วนหัวและส่วนเนื้อหา   
 
    ส่วนหัว 
     ส่วนหัวของค ากล่าวเปิดเป็นการเขียนไว้ดูเพ่ือให้รู้รายละเอียดว่า เป็น
การจัดงานอะไร  วันเวลา  สถานที่ใด  และโดยใคร  แต่ไม่ได้น ามากล่าว 
 
 
    ส่วนเนื้อหา 
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     ส่วนเนื้อหาเป็นการเขียนเพ่ือให้ท่านประธานที่มาท าพิธีเปิดได้กล่าว
เปิดซึ่งมีความสัมพันธ์กับค ากล่าวรายงาน  ลักษณะโครงสร้างการเขียนมีองค์ประกอบดังนี้ 
 
      บทน า (ท่าน..........ท่าน.......ท่าน....และผู้มีเกียรติทุกท่าน) 
       ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
      หลักการ หรือแนวคิดกว้างๆ ของเรื่องนั้นๆ โดยอย่าเขียน
ให้ซ้ ากับของผู้กล่าวรายงาน และนอกจากนั้นค ากล่าวของประธานควรเป็นคติเตือนใจ หรือ
หลักการที่เกี่ยวข้องในการอบรมด้วย  
      กล่าวชมเชย หรือเห็นด้วยกับกิจกรรมที่จัดข้ึน  
      กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหรือผู้อุปการคุณ  (ถ้ามีไม่มาก
ควรระบุให้หมด) 
      ส่วนลงท้าย เช่น พูดว่า “บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผม
ขอเปิดการ.................ณ บัดนี”้ 
 
 
 

 
  
 หลังจากท่ีพิธีเปิดเริ่มข้ึนและสิ้นสุดลง  จากนั้นพิธีกรก็ด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการอบรมสัมมนาไปตามล าดับจนจบ  ในการจบกระบวนการดังกล่าวต้องท าพิธีปิดด้วย      
ซึ่งมีธรรมเนียมนิยมปฏิบัติกันว่า  งานที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการจะต้องมีพิธีปิด  หรืองานที่ต้องมี
การมอบวุฒิบัตรหรือรางวัลก็จะมีพิธีปิดเช่นเดียวกัน  ส่วนงานที่ไม่ได้มีข้ันตอนซับซ้อน  อาจไม่มี
พิธีปิด   ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีพิธีปิดการอบรมสัมมนาจะต้องมีการเขียนค ากล่าวรายงาน และ
ค ากล่าวปิด  ซึ่งผู้เขียนเป็นพิธีกรหรืออาจเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แต่ผู้เป็นพิธีกรต้องรับรู้เนื้อหา
ด้วย 
 
  หลักการเขียนค ากล่าวรายงานในพิธีปิด 
 
   ค ากล่าวรายงานในพิธีปิด  คือข้อความของประธานด าเนินงาน  หรือผู้กล่าว
รายงาน  ที่เขียนขึ้นเพ่ือจะน าไปกล่าวรายงานสรุปการจัดอบรมสัมมนาที่ผ่านมาต่อท่านประธาน
ในพิธีปิด  มี 2 ส่วนด้วยกัน  คือส่วนหัวและส่วนเนื้อหา  
 
  
    ส่วนหัว  

การเขียนค ากล่าวรายงานและค ากล่าว
ปิด 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



421 

 

 

 

 
     ส่วนหัวของค ากล่าวรายงานเป็นการเขียนไว้ดูเพ่ือให้รู้รายละเอียดว่า 
เป็นการรายงานในพิธีอะไร  วันเวลา  สถานที่ใด  และโดยใคร   แต่ไม่ได้น ามากล่าว  
เช่นเดียวกับพิธีเปิดแต่เปลี่ยนจากเปิดเป็นปิด 
 
    ส่วนเนื้อหา 
 
     ส่วนเนื้อหาเป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้กล่าวรายงาน  ได้รายงานสรุปผลการ
จัดอบรมสัมมนาต่อท่านประธานที่มาท าพิธีปิดได้รับทราบ  และบ่อยครั้งมีการมอบวุฒิบัตร  
เกียรติบัตร  หรือรางวัลด้วยในคราวเดียวกัน  ซึ่งลักษณะโครงสร้างการเขียนมีองค์ประกอบดังนี้ 
      บทน า  (เรียนท่าน.....................ประธานในพิธี) 
      ขอบคุณประธานในพิธีปิด  
      กล่าวถึงการด าเนินการอบรมสัมมนาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  อาจบอกได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ  หรือสิ่งที่ได้เพ่ิมเติม  
      ผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่สนับสนุนตามสมควร 
      ส่วนลงท้าย  มักจะใช้ย่อหน้าด้วยข้อความว่า “บัดนี้ ได้
เวลาสมควรแล้ว”  และต่อด้วยการเบิกตัวคนอ่านรายชื่อผู้เข้ารับวุฒิบัตร   เกียรติบัตร   หรือ
รางวัล (จะอ่านเองหรือมีคนอ่านต่างหากก็ได้) จากนั้นเชิญประธานในพิธีปิดมอบวุฒิบัตร  
เกียรติบัตร หรือรางวัล  ตามด้วยการให้โอวาท  และเชิญประธานกล่าวปิดตามล าดับ 
 
 
 
  หลักการเขียนค ากล่าวปิด  
 
   ค ากล่าวปิด  คือข้อความของประธาน 
ที่มาท าหน้าที่พิธีปิด  การร่างค ากล่าวท่านประธานนั้น 
ก็มีลักษณะผู้กล่าวไม่ได้ร่าง  ผู้ร่างไม่ได้กล่าวเช่นกัน  โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นกันว่า  ถ้า
เชิญผู้ใดมาเป็นประธานในพิธีปิดนั้น  ต้องเขียนและส่งร่างค ากล่าวปิดให้ท่านอ่านก่อนล่วงหน้า  
(ส่วนมากไม่ใช่คนเดิมที่มาเป็นประธานเปิดงาน)  เพ่ือจะได้ซักซ้อมเตรียมตัว  หรือแก้ไขข้อความ
บางตอนตามต้องการได้  และพิธีกรหรือผู้ที่น าร่างให้ท่านประธานในพิธีปิดแจ้งท่านด้วยว่า
กระบวนการในพิธีปิดเป็นอย่างไร  มีการมอบอะไรบ้าง  การเขียนค ากล่าวปิดมี 2 ส่วนเช่นกัน
เหมือนกับการกล่าวเปิด คือ ส่วนหัวและส่วนเนื้อหา   
 
    ส่วนหัว 

 กลา่วปดิ 
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     ส่วนหัวของค ากล่าวปิดเป็นการเขียนไว้ดูเพื่อให้รู้รายละเอียดว่า  
เป็นการจัดพิธีปิดงานอะไร วันเวลา  สถานที่ใด  และโดยใคร  แต่ไม่ได้น ามากล่าว  เช่นเดียวกับ
พิธีเปิดแต่เปลี่ยนจากเปิดเป็นปิด 
 
    ส่วนเนื้อหา 
 
     ส่วนเนื้อหาเป็นการเขียนเพ่ือให้ท่านประธานที่มาท าพิธีปิดได้กล่าวปิด
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค ากล่าวรายงานสรุป  ลักษณะโครงสร้างการเขียนมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 
      บทน า (ท่าน..........ท่าน.......ท่าน....และผู้มีเกียรติทุกท่าน) 
       ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีปิด  
      แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้เข้ารับวุฒิบัตร  เกียรติบัตร  
หรือรางวัลจากการอบรมสัมมนา 
      กล่าวแสดงความพอใจผลการจัดอบรมสัมมนา 
      กล่าวฝากข้อคิด  ต่อยอดจากการอบรมสัมมนา   
คติเตือนใจ  หรือสิ่งที่จะน าไปพัฒนาให้สังคมเจริญรุ่งเรืองต่อไป    
       กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหรือผู้เกี่ยวข้องที่ท าให้การอบรม
สัมมนาครั้งนี้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 
      อวยพรให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
อบรมสัมมนาโชคดีมีความสุข  ความเจริญ  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
      ส่วนลงท้าย เช่น พูดว่า “บัดนี ้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
ผม/ดิฉัน  ขอปิดการ.................ณ บัดนี้” 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  4 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องฝึกการจัดอบรม 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3 หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

 1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ตั้งใจชมการแสดงบทบาทต่างๆ ของกระบวนการจัดอบรม    
ตั้งใจแสดงบทบาทต่างๆ ของกระบวนการจัดอบรม    
ตั้งใจซ้อมบทบาทของตนเอง    
ช่วยเหลือเพ่ือนในการแสดงตามบทบาท    
กระตือรือร้นซักถามวิทยากร    
ช่วยกันอภิปรายเมื่อจบการแสดงตามบทบาท    
มีการระดมความคิดตามตามเอกสารหมายเลข 2    
กระตือรือร้นที่อยากจะแสดงบทบาทต่างๆ    
ช่วยกันเสนอแนะหรือเขียนบทต่าง ๆในกระบวนการจัดอบรม    
มีการเชื่อมโยงบทบาทที่วิทยากรให้กับบทบาทใหม่ที่ได้รับ    
ตั้งใจแสดงบทบาทใหม่ตามเอกสารหมายเลข 2    
ตั้งใจชมการแสดงบทบาทใหม่ตามเอกสารหมายเลข 2    
มีการช่วยเหลือผู้ที่ออกไปแสดงบทบาทใหม่ที่ได้รับ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
มีส่วนร่วมตลอดการจัดกิจกรรม    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

พูดตามหัวข้อที่ก าหนด 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการพูดในที่ชุมชน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา 

เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. สลากหัวข้อการพูด 20 หัวข้อ 
2. กล่องใส่สลาก 1 กล่อง 
3. เอกสารหมายเลข  1-3 
4. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรพูดผ่อนคลายเพ่ือให้นักศึกษาลดความประหม่ากล้าแสดงออกและให้เห็น
ความส าคัญในการพูดแบบฉับพลัน 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ  6-7  คน 
3. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2  ให้แต่ละกลุ่มๆ ละ  10  แผ่น 
4. ให้นักศึกษาออกมาจับสลากหัวข้อการพูดที่ละคน 
5. นักศึกษาพูดตามหัวข้อที่จับได้โดยต้องแนะน าตนเองก่อน ใช้เวลาไม่เกิน  3  นาท ี
6. แต่ละกลุ่มจะได้ประเมินสมาชิกท่ีไม่ใช่กลุ่มของตน  โดยใช้เอกสารหมายเลข 2   
7. เมื่อสมาชิกแต่ละคนพูดจบให้กลุ่มท่ีประเมินส่งเอกสารหมายเลข  2 ให้วิทยากร 
8. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตการพูดของสมาชิกแต่ละคน 
9. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3)                                                                               
 2. ประเมินผลจากการพูดของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 
แนวสรุป  
 การพูดเป็นทักษะและเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้พูดสามารถใช้น้ าเสียง  ภาษา  กิริยา
ท่าทาง  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความคิด  และความรู้สึกจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง  ซึ่งผู้พูดจะต้องท าให้
ผู้ฟังเกิดความพอใจ  ประทับใจ  และชื่นชมในตัวผู้พูด  ส าหรับการพูดที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน ผู้พูด
จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหา  โดยอาศัยข้อมูลความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วผนวกกับ
หลักการพูดต่างๆ ก็สามารถพูดได้ดีเช่นกัน  ดังนั้นจึงควรฝึกซ้อมการพูดอยู่บ่อยๆ ให้เคยชิน 

เอกสารหมายเลข 1 

หัวข้อการพูดที่ใช้จับสลาก 
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1. คณะกรรมการองค์การต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2. นักศึกษาดีเป็นศรีแก่วิทยาลัย 
3. ความเสียหายจากน้ าท่วม 
4. สามัคคีคือพลัง 
5. ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
6. นักศึกษาต้องเสียสละ 
7. พระคุณของแม่  
8. วิทยาลัยของเรา 
9. บุคลิกดีมีชัยไปกว่าคร่ึง 
10. ฟันสวยด้วยตัวเรา 
11. คุณธรรมน าทางแห่งชีวิต 
12. บุหร่ีอันตรายกับคนรอบข้าง 
13. การแก้ปัญหาวัยรุ่นติดเกมส์ 
14. ความดีกับความสวย 
15. คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย 
16. ครอบครัวคือรั้วป้องกันยาเสพติด 
17. เล่นกีฬาดีกว่าเสพยาเสพติด 
18. ผู้น าต้องกล้าแสดงออก 
19. วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
20. สวมหมวกนิรภัยปลอดภัยเมื่อขับขี่ 

 

เอกสารหมายเลข 2  
 

แบบประเมินการพูด 
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ชื่อผู้พูด……………………………………….หัวข้อ……………………………………… 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

ดีที่สุด
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี   
(3) 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

1. ค าน า 
1.1 การข้ึนต้นเร้าความสนใจ 
1.2 ความพอเหมาะของค าน า 
1.3 ความกลมกลืนกับหัวข้อ 

 
……. 
……. 
…….. 

 
…… 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
…….. 
……… 

 
………
……… 
……… 

2. เนื้อเรื่อง 
2.1 เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัวข้อ 
2.2 การเรียงล าดับของเนื้อหา 
2.3 การยกตัวอย่างประกอบ 
2.4 ส านวนภาษา  อุปมาอุปมัย 

 
……. 
……. 
…….. 
…….. 

 
…… 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
…… 

 
……. 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
…….. 
……… 
……… 

 
………
……… 
………
…….. 

 
3. การสรุปจบ 
3.1 จังหวะในการสรุปจบ 
3.2 ถ้อยค า  ข้อคิดที่น ามาใช้ 
3.3 ความประทับใจบทสรุป 

 
……. 
……. 
…….. 

 
…… 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
…….. 
……… 

 
………
……… 
……… 

4. บุคลิกภาพ 
4.1  การใช้สายตา 
4.2  น้ าเสียงน่าฟัง 
4.3  การใช้ท่าทางประกอบ 
4.4  การรักษาเวลา 

 
……. 
……. 
…….. 
…….. 

 
…… 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 
…… 

 
……. 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
…….. 
……… 
……… 

 
………
……… 
………
…….. 

 
  

ลงชื่อ……………………………(ผู้ประเมิน) 

เอกสารหมายเลข  3 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องพูดตามหัวข้อที่ก าหนด 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



427 

 

 

 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
      3 หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ปฏิบัติตามค าสั่งวิทยากรอย่างกระตือรือร้น    
ยอมรับหัวข้อการพูดที่ตนเองจับสลากได้    
มีความพยายามที่จะพูดให้ดีที่สุด    
ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกา    
ยอมรับการวิจารณ์จากเพ่ือนและวิทยากร    
ประเมินเพ่ือนที่พูดด้วยความยุติธรรม    
ท าหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี    
ร่วมฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรอย่างตั้งใจแม้ไม่ใช่หัวข้อตน    
มีการซักถามในประเด็นที่สงสัย    
อภิปรายสรุปร่วมกับวิทยากรและเพ่ือนๆ ท้ายกิจกรรม    
ได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกกระบวนการ    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 
 

บทบาทของคณะกรรมการองค์การฯกับการพูด 
15 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การฯ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการพูดในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ

องค์การฯ 
 

เวลาที่ใช้  45 นาที 
 
สื่อประกอบกิจกรรม 
 

1. เอกสารหมายเลข  1-4 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 
3. Power  point 

 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 
 1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 

 2. แจ้งนักศึกษาให้พูดแสดงบทบาทต่างๆ ในเกมยิงเรือ โดยแจกเอกสารหมายเลข 1  
         ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากัน  5  นาที 

 3. ให้แต่ละกลุ่ม ตั้งชื่อเรือของกลุ่มตนเอง 
 4. ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งเป็นรัศมีวงกลมหันหน้าประชันกลุ่มตรงข้าม 
 5. วิทยากรอธิบายการเล่นเกมนี้ตามเอกสารหมายเลข 1 
 6. ให้สัญญาณกลุ่มที่จะเริ่มเล่นก่อน 
 7. ให้เล่นต่อไปเรื่อยๆ จนวิทยากรบอกเปลี่ยนต าแหน่ง 
 8. หักคะแนนกลุ่มท่ีพูดชื่อเรือผิดหรือปฏิบัติผิดกติกา  
 9. เปลี่ยนต าแหน่งจนครบทุกคน  แล้วสรุปกลุ่มใดถูกหักคะแนนน้อยที่สุดชนะ 
 10. วิทยากรแจกเอกสารหมายเลข 2 ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด   
 11. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าห้อง 
 12. วิทยากรเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเพ่ือความสมบูรณ์ 
 13. แจกเอกสารหมายเลข 3 เพ่ือให้นักศึกษาดูเป็นเนื้อหา 
การประเมินกิจกรรม 
 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4) 
2. ตรวจผลงานของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) 
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แนวสรุป  
 

การด าเนินงานในองค์กรจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีผู้น าที่ดีและสมาชิกในองค์กรต้อง
ทราบเป้าหมายร่วมกัน  มีการปรึกษาหารือ  รู้บทบาทของตนว่าต้องท าอะไร  แล้วปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่าให้บกพร่องก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จเจริญรุ่งเรืองได้  เปรียบเสมือนเกมยิงเรือที่เรา
เล่น  จะเห็นได้ว่ากลุ่มใด  คนยิงเรือดี  มีการพูดคุยวางแผนกันดี  มีความสามัคคีกัน ทุกคนรู้
ประโยคที่จะพูด  และรับผิดชอบค าพูด   ของตนให้ดี  กลุ่มนั้นก็จะชนะ  ดังนั้นคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผู้น าดี  มีการติดต่อ สื่อสารพูดคุยวางแผนก่อนการท างาน  รู้
บทบาทหน้าที่ของตนว่ามีหน้าที่ท าอะไร  ทุกคนปฏิบัติงานดี  ก็จะประสบผลส าเร็จในการท า
กิจกรรมสถานศึกษามีความเจริญรุ่งเรือง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิทยากร 
 
 ควรมีผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มละ  1  คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการขณะแข่งขัน  คอยสังเกต
พฤติกรรมโดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัว  เพ่ือสังเกตการให้ความร่วมมือท ากิจกรรม  ความรับผิดชอบใน
ประโยคของตน  ได้แสดงออกถึงความยุติธรรม มีการเสียสละต าแหน่งที่ใช้ทักษะง่ายๆ ให้เพ่ือน  
ตลอดจนสังเกตบางคนที่ไม่ได้ ใส่ใจ  บางกลุ่มถกเถียงตกลงกันไม่ได้  บางคนแสดงความไม่พอใจ
ในค าตัดสินของวิทยากร  ตลอดจนการโยงประเด็นต่างๆ ในเกมยิงเรือที่เล่น  สู่การพูด 
ในต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การฯ  โดยใช้เอกสารหมายเลข 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 
 

เรือของกลุ่มข้าพเจ้าชื่อ     เรือ………………………………………..  
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ค าช้ีแจง 
 สมาชิกในกลุ่มมี  5  คน  เรียงจากท้ายเรือถึงหัวเรือ  แต่ละคนใช้ค าพูดดังนี้ 
คนท่ี 1  พูดว่า  “เรือมา  บรรจุกระสุน” 
คนท่ี 2  พูดว่า  “ปิ๊ก” 
คนท่ี 3  พูดว่า  “แป๊ก” 
คนท่ี 4   พูดว่า “ปั๊ก” 
คนท่ี 5  พูดว่า  “ปั๊ง” ต่อด้วยค าว่า “ยิงเรือ  เรือ (ชื่อเรือของกลุ่มตนเอง)   
                     ยิงเรือ (ชื่อเรือของกลุ่มท่ีเราจะยิง)” 
 
กติกา 
1. การเล่นแต่ละกลุ่มให้นั่งเป็นแถวเรียงกันหันหน้าไปยังกลุ่มคู่ต่อสู้   
2. คนท่ี 1-4 นั่งพูดส านวนตามค าชี้แจง   
3. คนท่ี 5  เป็นผู้น าที่จะท าหน้าท่ียิงเรือล าอื่น โดยลุกขึ้นพูดว่า “ปั๊ง ยิงเรือ เรือ 
    (ชื่อเรือของกลุ่มตนเอง) ยิงเรือ (ชื่อเรือของกลุ่มท่ีเราจะยิง)”พร้อมชี้มือไปยังเรือ 
    คู่ต่อสู้ที่เรายิง   
4. สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนพูดผิดหักคะแนนกลุ่ม 
5. ผู้น ากลุ่มพูดผิดแสดงท่าทางผิด  หักคะแนนกลุ่ม 
6. หมุนเวียนต าแหน่งกันท าหน้าท่ีจนครบ 
7. กลุ่มไหนถูกหักคะแนนน้อยท่ีสุดจะเป็นเรือล าท่ีชนะ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 

กลุ่ม……………..  
 
ค าชี้แจง  :  ให้นักศึกษาระดมความคิดแล้วเขียนลงในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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1. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรมนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. เกมยิงเรือที่เล่นในกิจกรรมนี้  ถ้าไม่มีการพูดคุยกันเลยตั้งแต่เริ่มต้น  นักศึกษาคิดว่าจะเป็น
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การพูดคุยติดต่อสื่อสารกันมีความส าคัญอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  ต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การฯมีอะไรบ้างแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.  นักศึกษาจะน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้เกี่ยวกับการพูดติดต่อสื่อสารในต าแหน่ง
ต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
เอกสารหมายเลข 3 

 
 
 

 

บทบาทของคณะกรรมการองค์การฯกับการพูด 
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ต าแหน่งของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  

 นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาที่อาสาเสียสละมาท างานกิจกรรมของสถานศึกษา
ในรูปของคณะกรรมการมีต าแหน่ง นายก  รองนายก  เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  
ทะเบียน  เหรัญญิก  และ กรรมการต่างๆ รวมเรียกว่า  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 

ต าแหน่ง หน้าที ่ สัญลักษณ์ 
นายกองค์การ เป็นผู้น าของคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษา  ดูแลอ านวยความสะดวก กระตุ้น 
รวมพลังความสามัคคีของคณะกรรมการ
องค์การฯ เพ่ือร่วมงานกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสถานศึกษา 

 
รูปหน้าพระวิษณุซ้อนบนแผน
ที่ประเทศไทยเหนือช่อ
ชัยพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์  ซึ่ง
แสดงถึงองค์พระบิดาแห่งงาน
ช่างที่จะอยู่คู่กับประเทศไทย                                                       

 
รองนายก
องค์การ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การฯ  รวมพลัง
ความสามัคคีของคณะกรรมการองค์การฯ
เพ่ือร่วมงานกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมสถานศึกษา 

 
คบเพลิงในรูปเฟือง  คือ  

สัญลักษณ์ของความสว่างและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
ต าแหน่ง หน้าที ่ สัญลักษณ์ 
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เลขานุการ มีหน้าที่  จดบันทึกการประชุมขององค์การ   
และมีหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์การอ่ืนๆ  

 

 

 

เฟืองสองอันขบกัน 

ประชา 
สัมพันธ์ 

แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ  
เผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การให้เป็นที่รู้จัก 

 

 

 

ปากกาปากไก่บนเฟือง    

ปฏิคม การให้การต้อนรับและดูแลความสะดวกสบาย
ต่าง ๆ  ในที่ประชุมตลอดจนดูแล  รักษาวัสดุ
ต่าง ๆ  อันเป็นสมบัติขององค์การช่วยนายก 
รักษาระเบียบของที่ประชุมให้ดีที่สุด 
 

 

 
 

รูปมือพนมในท่าไหว้ 

นาย
ทะเบียน 

จัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนสมาชิกของ
องค์การ  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย 

 

 
 

รูปสมุดทะเบียนมีเฟืองทับ 

เหรัญญิก เก็บบันทึกรายรับและรายจ่ายขององค์การด้วย
ความรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต  สนับสนุนให้
สมาชิกทุกท่านได้ฝึกฝนความมัธยัสถ์ให้รู้จักการ
ออมทรัพย์และการลงทุนที่ดี     

 

 

 

เฟืองโค้งบนช่อชัยพฤกษ์ 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   

 องค์การนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย  นายกองค์การ  รองนายก  เลขานุการ  
ประชาสัมพันธ์  เหรัญญิก  ปฏิคม  ทะเบียน  กรรมการต่างๆ  เรียกว่าคณะกรรมการองค์การ

นายทะเบียน 
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นักศึกษาอาชีวศึกษา  องค์การที่นักศึกษาเป็นคณะกรรมการท าหน้าที่อยู่ขณะนี้  ผู้ใหญ่หวังกับ
ท่านว่า 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักศึกษาที่บริหารจัดการ  ภารกิจและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้อย่างเหมาะสม  และสมศักดิ์ศรีของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 2.  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพอาชีวศึกษา  ในทุกสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือจัดการประชาสัมพันธ์  แนะแนว  เผยแพร่วิชาชีพอาชีวศึกษา  ให้แพร่หลาย
และเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา 
 4.  เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพ
อาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษาด้วย 
 5.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของนักศึกษา 
 6.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้
ความรู้ความสามารถของตนใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 7. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักศึกษารวมทั้ง
ความสัมพันธ์กับองค์การและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่น และ ระดับชาติ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย 
 8.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมีความ
รับผิดชอบและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความสามารถเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตน
ได้เรียนอย่างสม่ าเสมอและสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในองค์การวิชาชีพของตนได้ 
 
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเกี่ยวข้องกับการพูดอย่างไร 
 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นตัวชี้วัดถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ครูที่ปรึกษาหรือผู้บริหารเป็นเพียงผู้ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  ดังนั้นสถานศึกษาใดที่มี
คณะกรรมการองค์การที่เข้มแข็งก็จะผลถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมของสถานศึกษานั้น  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  แม้จะมีหน้าที่หลักตามต าแหน่งต่างๆ ข้างต้นแต่ก็ใช่
ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับงานต าแหน่งอื่นเลยเพราะแท้จริงแล้วคณะกรรมการทุกคนต้องได้ช่วยงาน
กิจกรรมในหลายๆ หน้าที่อยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ  การแสดงบทบาทหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ดังนี้ 
กิจกรรมในสถานศึกษา  
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 ตัวอย่างการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาเช่น  การเข้าแถวหน้าเสาธง  
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้เตรียมเครื่องเสียง  พูดเชิญชวนเพื่อนนักเรียนนักศึกษา
ร่วมเข้าแถวหน้าเสาธง  เชิญธงชาติ  น าสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา  ตลอดจนพูดประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารให้ทราบ  นอกจากนี้กิจกรรมอ่ืนๆ  เช่นการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ  การจัดปฐมนิเทศ  
การจัดปัจฉิมนิเทศ  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมงานร่วมกับครู  ตั้งแต่รับ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การจัดที่นั่งของนักเรียนนักศึกษา  การพูดเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม
ที่จัดอยู่ในขณะนั้น  การนันทนาการ  การเป็นพิธีกร  เชิญประธาน เชิญวิทยากร ตลอดจนการ
กล่าวขอบคุณวิทยากร เป็นต้น 

  

 กิจกรรมนอกสถานศึกษา  

  ในส่วนกิจกรรมที่จัดนอกสถานศึกษาเช่น  การเดินรณรงค์ในเรื่องต่างๆ การน า
นักเรียนนักศึกษาออกไปพัฒนาวัด  หรือกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ าฝน   
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ต้อง  อาศัยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเป็นผู้พูดแจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ให้กับเพ่ือนนักศึกษา  และเป็นผู้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ร่วมกับครู 
 ดังนั้นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องใช้ทักษะการพูด
ติดต่อสื่อสารทั้ง   กับคณะกรรมการด้วยกันเอง  เพ่ือน  และรุ่นน้อง  เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมนั่นเอง  

 
   
  

 
 

เอกสารหมายเลข 4 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องบทบาทของคณะกรรมการองค์การฯกับการพูด 

เหล้า 
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ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม           
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3 หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ร่วมวางแผนและท างานเป็นทีม    
มั่นใจในการแสดงออกของตนเอง    
กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวามีความตื่นเต้นในการร่วมกิจกรรม     
รับผิดชอบหน้าที่ในต าแหน่งของตนเองเป็นอย่างดี    
ไม่ถกเถียงกันไม่แย่งต าแหน่งกัน    
พอใจในค าตัดสินของวิทยากร    
มีการระดมความคิดตามเอกสารหมายเลข 2    
โยงประเด็นต าแหน่งในเกมยิงเรือสู่ต าแหน่งของคณะกรรมการฯ    
คัดเลือกผู้ออกไปน าเสนอได้อย่างราบรื่น    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมกันอภิปรายตามประเด็นที่วิทยากรถาม    
ร่วมกิจกรรมทุกกระบวนการ    
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 บทบาทผู้น าหน้าเสาธง 
16 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธง 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ 

 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง  
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. Power  Point  เนื้อเพลงสามัคคีร่วมใจ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมเอกสารหมายเลข 4 
3. เอกสารหมายเลข 2,3 

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรน าเข้าสู่บทเรียนโดยร้องเพลงสามัคคีร่วมใจ 
2. วิทยากรพร้อมนักศึกษาร่วมกันร้องเพลง 
3. วิทยากรสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษา  เช่น  ร้องผิด  ร้องเบา  ไม่ร้อง  จะได้ออกมา

แสดงหน้าห้องคนเดียว 
4. สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักศึกษาแล้วสรุปเพลงสามัคคีร่วมใจโยงเข้าสู่บทเรียน 
5. วิทยากรแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม  ให้ระดมความคิดตามเอกสารหมายเลข 2 
6. วิทยากรตรวจเอกสารหมายเลข 2 และให้นักศึกษาปรับแก้ตามแบบเฉลย 
7. ให้แต่ละกลุ่มออกมาปฏิบัติน ากล่าวในกิจกรรมหน้าเสาธง 
8. วิทยากรเติมเต็มในส่วนที่บกพร่อง 
9. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทบาทผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธง 

 

การประเมินกิจกรรม                                                                                                                     
 1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4) 
 2.  ประเมินผลจากการแสดงบทบาทผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธง  
 

แนวสรุป  
 การท าหน้าที่ผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธง  ซึ่งก าหนดรูปแบบการปฏิบัติจากสถานศึกษา  
ผู้น าต้องฝึกหัดให้เกิดความถูกต้องคล่องตัว  เมื่อได้ปฏิบัติจริงจะเกิดความขลังศักดิ์สิทธ์ใน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ  เกิดความสง่างามในตัวผู้น า  น าความศรัทธาชื่นชมมาสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้น  
ดังนั้นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องท าหน้าที่นี้ให้ได้ในระดับดีมากทุกคน 

เอกสารหมายเลข 1  
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Power  Point  เนื้อเพลงสามัคคีร่วมใจ 
 

เพลงสามัคคีร่วมใจ 

 

สามัคคีร่วมใจ เร็วไวช่วยกันท าการงาน 

ด้วยความส าราญเริงใจ   

มาช่วยกันหนาทรามวยั จะได้เสร็จทันใด  
ใครใครก็พากันยกย่อง  

แลแล่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  
 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2  

กลุ่มที.่..................... 
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ค าชี้แจง :  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีความจ าเป็นต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง  เพ่ือบ่งบอกประสิทธิภาพของผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธงให้นักศึกษา 
ร่วมกันคิดหาค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 
 
1.ปรัชญาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

…………………………………………………………………… 
………………………………....................................................... 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
2. ปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

……………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจ  ยืนตรงเคารพธงชาติ  
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช  และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย   เคารพธงชาติ  ทั้งหมด
ตรง 
 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย.................................................... ........................ 
……………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.ประนมมือสวดมนต์ไหว้พระ   
 อะระหังสัมมา....................................................................................................................
(ค าแปล) พระผู้มีพระภาคเจ้า..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
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 สวากขาโต................................................................................................................... ....... 
(ค าแปล) พระธรรมเป็นธรรม............................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ............................ 
 สุปะฏิปัณโน........................................................... ............................................................ 
(ค าแปล) พระสงฆ์สาวกของ.......................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................ 
5.ค าแผ่เมตตา 
 สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
 อะเวรา โหนตุ....................................................................................................................  
 อัพยา ปัชฌา โหนตุ ..........................................................................................................  
 อะนีฆา  โหนตุ..................................................................................................................  
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น
เทอญ 
 

(จากนั้นครูประจ าวันอบรมแจ้งข่าวสารตลอดจนคณะกรรมการองค์การฯได้แจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆ
ทราบ) 
 
6. ขอขอบพระคุณ.......................................ที่ได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารในเช้านี้ 
7. ขอเรียนเชิญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ   
ทั้งหมดถวายค านับ ข้าวรพุทธเจ้า..........................................................................................  
……………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบเฉลยตามเอกสารหมายเลข 2  
 

(ช่ือผู้พูด พร้อมต าแหน่ง) 
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ค าชี้แจง :  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษามีความจ าเป็นต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง  เพ่ือบ่งบอกประสิทธิภาพของผู้น ากิจกรรมหน้าเสาธงให้นักศึกษาร่วมกันคิด
หาค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

1.ปรัชญาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ   
 
 
2. ปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

 ฝึกให้เป็น  เด่นคุณธรรม  น าชุมชน 
 
 
3.ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจ  ยืนตรงเคารพธงชาติ   
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช  และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย   เคารพธงชาติ  ทั้งหมด
ตรง 
 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย  เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน 
อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล   ด้วยไทยล้วนหมาย   รักสามัคคี  ไทยนี้รักสงบ   แต่ถึงรบไม่ขลาด  
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี   เถลิงประเทศชาติไทยทวี   มชีัย ชโย 

 
4.ประนมมือสวดมนต์ไหว้พระ   
 อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ 
(ค าแปล) พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส  เพลิงทุกข์สิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดย 
พระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน 
 
 สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม    ธัมมัง  นะมัสสามิ 
(ค าแปล) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม 
 สุปะฏิปัณโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ สังฆัง  นะมามิ 
(ค าแปล) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ 
5.ค าแผ่เมตตา 
 สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
 
 อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
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 อัพยา ปัชฌา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด    อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
 
 อะนีฆา  โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
 
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น
เทอญ 
 
(จากนั้นผู้บริหาร  ครูประจ าวันข้ึนอบรมแจ้งข่าวสารตลอดจนคณะกรรมการองค์การฯได้แจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆ
ทราบ) 
 
6. ขอขอบพระคุณ.......................................ที่ได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารในเช้านี้ 
 
7. ขอเรียนเชิญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถทั้งหมดถวายค านับ ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน  นบพระภูมิ
บาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน   พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล  ผล
พระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์   ขอบันดาล  ธ ประสงค์ใด  จงสฤษดิ์ดัง   หวังวร
หฤทัย  ดุจถวายชัย  ชโย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  4 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องบทบาทผู้น าหน้าเสาธง 

ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 

(ช่ือผู้พูด พร้อมต าแหน่ง) 
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 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ร่วมร้องเพลงตามวิทยากร    
มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม    
มีการเสนอความความคิดท่ีหลากหลาย    
มีการสรุปร่วมกันเป็นมติกลุ่ม    
ยอมรับผลการสรุปของกลุ่ม    
มีการแบ่งหน้าที่กันแสดงบทบาทผู้น าหน้าเสาธง    
แสดงออกตามบทบาทผู้น าหน้าเสาธงได้อย่างถูกต้อง    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
มีส่วนร่วมตลอดการจัดกิจกรรม    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

วัตถุประสงค์ 

การพิชิตปัญหาในการท างาน 

17 
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1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการกลุ่มของนักศึกษา 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 15  นาที   
 

สื่อประกอบกิจกรรม 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี  
2. เอกสารหมายเลข 1,2 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6-7  คน 
2. ให้ตั้งชื่อกลุ่ม  และเขียนสมาชิกภายในกลุ่ม 
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ

องค์การฯพร้อมคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น  ตามเอกสารหมายเลข 1 
4. แจกกระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี ให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุป 
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
6. วิทยากรเติมเต็มเก่ียวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาและสร้างความตระหนักให้

นักศึกษาว่าสิ่งที่น าเสนอไปนั้นย่อมเกิดขึ้นทั้งสิ้น  เมื่อเจอเหตุการณ์จริงต้องน า
สิ่งที่เรียนรู้นี้ไปแก้ปัญหา 

7. วิทยากรร่วมกับนักศึกษาสรุปกิจกรรมและแจกเอกสารหมายเลข 2 เป็นเนื้อหาให้
นักศึกษา 

การประเมินกิจกรรม 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3) 
2. ตรวจผลงาน (เอกสารหมายเลข 1) 

แนวสรุป  
 ในการท าหน้าที่ใดๆ ก็ตามย่อมมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น  ผู้ที่มีกระบวนการคิด
แก้ปัญหาที่ดี  ก็จะสามารถพิชิตปัญหานั้นไปได้  และการที่ให้นักศึกษาค้นหาปัญหาอุปสรรคและ
การแก้ไขปัญหานั้น  ท าให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน  เป็นการเตรียมพร้อมในการ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  ส่งผลให้เมื่อพบสถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้ฝึกคิดนี้ไปแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้ 

เอกสารหมายเลข 1 

 

ชื่อกลุ่ม  ……………………………………………….. 

สมาชิกกลุ่ม   
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1…………………2………….………3…………….……..4…..….……..……..5………………….6…………………. 

 

ค าชี้แจง : ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการท าหน้าที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

 

 

 
 

ปัญหาอุปสรรค 

 

วิธีการแก้ไข 
ล าดับ

ความส าคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2  

 

 

ข้อคิดก่อนพิชิตปัญหา 
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 แนวทางพิชิตปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาใดๆ นั้น  นักคิด 
แก้ปัญหาควรระมัดระวังในการคิดแก้ปัญหา  ซึ่งมีข้อคิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ระบุปัญหาไม่ถูกต้อง   
การระบุปัญหาที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นปัญหาจริงหรือลวงท าให้แก้ไขไม่ถูกจุด  

ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข  จะยิ่งสร้างความสับสนและบั่นทอนจิตใจของผู้แก้ปัญหาไป
เรื่อยๆ การระบุปัญหาต้องชัดเจน  รวมทั้งไม่ควรด่วนสรุปลงความเห็นเร็วเกินไป  เพราะปัญหา
เดียวกันสาเหตุอาจจะต่างกันก็ได้ 

 ขอบเขตของปัญหากว้างเกินไป 
ปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไป  เกี่ยวข้องกับคนและหน่วยงาน

มากมาย  มีกระบวนการหลายอย่าง  หากพยายามจะแก้ไขคนเดียวหรือในคราวเดียวกันให้เสร็จ
สิ้นคงเป็นไปได้ยาก 
  ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาก่อนที่จะวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง 

บางครั้งการอยู่ในสภาวะคับขัน  ท าให้มุ่งเร่งหาค าตอบมากกว่าจะพิจารณา
อย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นค าตอบที่ถูกต้องหรือไม่  และสามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 
  ลืมคนที่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด 

คนที่อยู่ใกล้ชิดกับงานมากท่ีสุด  จะรู้ดีที่สุดว่าปัญหาคืออะไร  และควรคิด
แก้ปัญหาอย่างไร  ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินแก้ปัญหาด้วย  อาจจะท าให้
การคิดแก้ปัญหานั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดีและรวดเร็ว 
   ปัญหานั้นเกินก าลังความสามารถของตนเอง 

หากมองเห็นว่าปัญหานั้นตนเองไม่สามารถคิดแก้ปัญหา 
ได้คนเดียว  ควรคิดหาวิธีให้บุคคลอื่นที่เหมาะสมร่วมคิดแก้ปัญหาด้วย 
  ใช้แต่วิธีการเดิมไม่คิดแบบใหม่ 

การคิดแก้ปัญหานั้นจ าเป็นที่จะต้องน ากระบวนการคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์เข้ามาช่วย  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องคิดหาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการคิดแก้ปัญหา 
  ขาดเกณฑ์ที่ดีในการตัดสินใจ 

การคิดแก้ปัญหาบางครั้งเราก็อาจจะใช้เหตุผลหรือเกณฑ์ 
การพิจารณาท่ีไม่เหมาะสม  เช่น เลือกท าเพราะต้นทุนต่ า  ท าง่าย  แต่ไม่ค านึง 
ถึงคุณภาพ  ความปลอดภัย  ผลกระทบอย่างอ่ืนที่ตามมา  เป็นต้น 
  ข้อมูลน้อยเกินไป 

ควรพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุด  ไม่ควรยุติการหาสาเหตุหรือทางเลือก   
เมื่อคิดค้นได้เพียงจ านวนหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะในระยะแรกสาเหตุและทางเลือกที่พบมักเป็นสิ่งที่    
ทุกคนค้นพบมองเห็นได้ง่าย แต่มิใช่สาเหตุหรือทางเลือกท่ีแท้จริง  ทั้งนี้เพราะสาเหตุและ
ทางเลือกท่ีแท้จริงนั้นจะซ่อนเร้น  มิฉะนั้นปัญหาคงได้รับการแก้ไขเรียบร้อยไปแล้ว 
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  หลงประสบการณ์  

บุคคลผู้สูงอายุมีประสบการณ์มากเพราะท างานมานาน  มักมีอิทธิพลอ้าง
ประสบการณ์ข่มขู่หรือกล่าวหาผู้อ่ืน  ท าให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์อาจจะชะงักงันไม่กล้าโต้แย้ง  
และถ้ามีคนประเภทนี้มาก การระบุสาเหตุและทางเลือกจะเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์เดิม
ทั้งสิ้น 

 
 

  หลงวิชาการ 
บุคคลที่มีความรู้มาก  แต่ขาดประสบการณ์ 

เพราะมีอายุน้อยก็จะอ้างหลักวิชาการข่มขู่หรือกล่าวอ้างผู้อื่นตลอดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ที่ด้อยกว่า
ไม่กล้าเสนอข้อคิดเห็น  ฉะนั้นทั้งสาเหตุและทางเลือกจึงเน้นเฉพาะเชิงวิชาการ  บางครั้งอาจ    
ไม่สามารถน ามาประยุกต์กับความจริงได้เพราะมิได้มองที่ความเป็นไปได้ 
 

  ใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ใช้เหตุผลมิใช่อารมณ์   

หรือยึดถือความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นส าคัญ  เพราะแต่ละคนจะมีทัศนะหรือมองเห็นความส าคัญ
ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน  ดังนั้น  ควรรับฟังเหตุผลของผู้อื่นประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
 
   ขาดการประเมินผล 

โดยปกติเราจะคิดว่าการคิดแก้ปัญหาคือการคิดหาทางออกที่ดีได้ก็ถือว่า
ส าเร็จแล้ว  แต่ความส าเร็จที่แท้จริงนั้นจ าเป็นจะต้องมีการลงมือปฏิบัติ ก ากับติดตามและ
ประเมินผล การประเมินผลจะท าให้เราทราบว่าแนวทางการคิดแก้ปัญหานั้นใช้แนวทางท่ีดีที่สุด
หรือไม่  ยังมีแนวทางอ่ืนที่ดีกว่านี้หรือไม่  ดังนั้น  กระบวนการคิดแก้ปัญหาจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การประเมินผลด้วย 

 

 

เอกสารหมายเลข  3 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องการพิชิตปัญหาในการท างาน 
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ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม  และแจ้งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม    
มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม    
มีการเสนอความคิดของตนเข้าที่ประชุมกลุ่ม    
ร่วมอภิปรายข้อมูลจากเพ่ือนที่เสนอเข้าที่ประชุมกลุ่ม    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
ร่วมกันสรุปประเด็นที่จะน าเสนอในกระดาษฟริปชาร์ท    
มีการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนอ    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
มีตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอน    

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น………………………..……………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

วัตถุประสงค์ 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การฯ 

18 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



449 

 

 

 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ว่าจะเป็นผู้น าได้เพียงใด 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมายของภาวะผู้น าได้ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ 

เวลาที่ใช้  50 นาที  
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี  
2. เอกสารหมายเลข 1-4 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. แจกเอกสารหมายเลข 1ให้นักศึกษาประเมินตนเอง  ใช้เวลา  5  นาที 
2. เมื่อท าเสร็จทุกคนแล้วให้นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจ 
3. ให้นักศึกษาตรวจคะแนนโดยตอบว่า  “ใช่ = 2 คะแนน  ไม่แน่ใจ = 1 คะแนน 

และ  ไม่ใช่ = 0 คะแนน” 
4. เพ่ือนรวมคะแนนแล้วส่งคืนเจ้าตัว 
5. วิทยากรแสดงเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินโดยใช้เอกสารหมายเลข 2 
6. วิทยากรสรุปผลจากการประเมินเอกสารหมายเลข 1 
7. จัดนักศึกษากลุ่มละ  6-7  คน  ให้ระดมความคิดตามเอกสารหมายเลข 3  ใช้

เวลา 20  นาท ี จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
8. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุป  โดยใช้เอกสารหมายเลข 4 เป็นใบความรู้

พร้อมแจ้งผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 

การประเมินกิจกรรม 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5) 
2. ตรวจเอกสารหมายเลข 1,3 

แนวสรุป  

 ศิลปะหรือความสามารถท่ีส่งผลท าให้คนอื่นคล้อยตาม  ยอมด าเนินการตามผู้ที่ใช้
ศิลปะหรือความสามารถนั้น  นั่นคือภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษานั้นมี 12 ข้อ  ถ้ามีสมบูรณ์ทุกข้อจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนได้มาก 

เอกสารหมายเลข 1 
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ค้าชี แจง   ให้ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างให้ตรงกับบุคลิก  อุปนิสัย   
                       และการปฏิบัติของท่าน 
 
 

 

 

ข้อความ ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช ่

1. เป็นคนดี  เพ่ือนยอมรับ    
2. ชอบศึกษาหาความรู้     
3. ชอบเกมและอ่านหนังสือวิชาการ    
4. เริ่มท าอะไรแล้วต้องท าให้ส าเร็จ    
5. เป็นนักสังเกตและสนใจใฝ่รู้เรื่องผู้อื่น    
6. มองเห็นปัญหาที่ผู้อื่นมองไม่เห็น    
7. มีวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร   
8. ชอบตั้งค าถามว่า “อย่างไร” “ท าไม”     
9. มีความยุติธรรมส าหรับตนเองและผู้อ่ืน   
10. มีคนมาขอให้ช่วยคิดเรื่องต่างๆ หรือปรึกษา   
11. ชอบถามทุกเรื่องจนเข้าใจ     
12. วางแผนจัดกิจกรรม และท างานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง  
13. มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง      
14. มีคนอยากคุยด้วยและอยู่กับคนหมู่มาก    
15. คิดเรื่องราวหรือมีความคิดไม่เหมือนใคร   
16. สนใจทุกเรื่อง      
17. สามารถชักจูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ ไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดี  
18. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก    
19. ชอบคิดด้วยตนเองและท าได้ด้วยตนเอง   
20. มีอารมณ์ขัน     

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบ คะแนน 
ใช ่ 2 

ไม่แน่ใจ 1 
ไม่ใช่ 0 

เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน การส่งผล 

36 - 40 มีแววผู้น ามาก 

31 - 35 แก้ไขข้อบกพร่องนิดหนอ่ย 

26 - 30 สามารถพฒันาสู่การเปน็ผู้น าได ้

21 - 25 ทบทวนและรู้จักตนเองให้มากขึ้น 

0 - 20 มีแววเป็นผู้ตามตลอดไป 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาร่วมกันคิดหาค าตอบต่อไปนี้เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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1. ภาวะผู้น าหมายถึง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องมีพฤติกรรม  หรือปฏิบัติตัวอย่างไร  
จึงจะได้รับความร่วมมือจากคนอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข  4 

 

 

พฤติกรรม หรือ
การปฏบิัตติัวให้
ได้รับความ
ร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาวะผู้น าคือ 

ภาวะผู้น าและองค์ประกอบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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    ภาวะผู้น าคืออะไร 

  ภาวะผู้น า  หมายถึง  การใช้ศิลปะหรือความสามารถของคนคนหนึ่งในการชักน า  
จูงใจ  ดลใจ  กระตุ้น  โน้มน้าว  เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนอ่ืน  ท าให้คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม  
ยอมด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ศิลปะหรือความสามารถนั้น  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  หมายถึง 
  นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาที่อาสาเสียสละมาท างานกิจกรรมของ
สถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการมีต าแหน่ง นายก  รองนายก  เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์  
ปฏิคม  เหรัญญิก  ทะเบียน  และกรรมการต่างๆ รวมเรียกว่า  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษา 
 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คืออะไร 
  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  คือ  การใช้ศิลปะหรือ
ความสามารถของคณะกรรมการองค์การฯ ในการชักน า  จูงใจ  ดลใจ  กระตุ้น  โน้มน้าว  เป็น
อิทธิพลที่ส่ง   ผลต่อคนอ่ืน  ท าให้คนอ่ืนเกิดการคล้อยตาม  ยอมด าเนินการตามความประสงค์
ของคณะกรรมการองค์การฯ   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  ดังรูป 

 
 องค์ประกอบภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา   
มีอะไรบ้าง 
  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยงาน
กิจกรรมของสถานศึกษา  นักศึกษาอ่ืนมองว่าคณะกรรมการองค์การฯเป็นผู้น าของเขา  

คณะ 

กรรม 

การ
องค์การ 

ใช้ศิลปะหรือ
ความสามารถใน
การชักน า 
กระตุ้น ดลใจ 
โน้มนา้ว   

มีอิทธิพลที่
ส่งผลต่อคนอืน่ 

คนอ่ืนเกิดการ
คล้อยตามยอม
ด าเนินการตาม
ความประสงค์

ของ
คณะกรรมการฯ 

มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



454 

 

 

 

พฤติกรรมที่แสดงออกคาดหวังว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  เมื่อคณะกรรมการองค์การฯแสดง
พฤติกรรมตามความคาดหวังก็จะท าให้เกิดศรัทธาต่อนักศึกษาอ่ืน และเกิดการคล้อยตามยอม
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ดังนั้นกิจกรรมของสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ที่จะแสดงออกมา   
   จากการศึกษาวิจัยพบว่าภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การ 
นักศึกษาอาชีวศึกษามี 12 ข้อ  ดังนี้ 
   1.  มีศิลปะในการสื่อสารและจูงใจ  หมายถึง   
มีทักษะในการพูดเพ่ือติดต่อประสานงานกับคนอ่ืน  สามารถดลใจ  ชักจูง  โน้มน้าว  ให้คนอ่ืน
ร่วมกิจกรรมได้ 
   2.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่
อายต่อหน้าคนอ่ืน  ต่อหน้ากลุ่มคนหลากหลายระดับในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
   3.  มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา  หมายถึง  มีความรู้ความสามารถ
ที่จะเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึน  หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  และเลือกแนวทาง
แก้ปัญหาโดยมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ  ตลอดจนมีการประเมินผลจนสามารถ
พิชิตปัญหานั้นไปได้ 
   4.  มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์เกิดความเจริญ
งอกงามต่อองค์การ 
   5.  มีความกระตือรือร้น  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นตัว
รีบเร่งกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่จะท าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ 
   6.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถึง  มีความคิดในแง่บวกท่ีสร้างความ
ศรัทธา  ความเชื่อให้เกิดข้ึนกับตนเอง  จนตนเองมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถท าได้ 
   7.  มีความรับผิดชอบสูงและมุ่งม่ัน  หมายถึง  พฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยความ
อดทนเอาใจใส่ 
 
 
 
   8.  รู้จักการท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักมั่นอยู่เสมอว่า  กิจกรรมต่างๆ ในองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาจะส าเร็จสมบูรณ์ได้นั้น  
ไม่ใช่เพราะคนหนึ่งคนใด  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม  ต้องอาศัยการ

ตามเพราะศรัทธา 
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ประสานความสามัคคีความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ  ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนั  ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 

   9.  มีมนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน
และกลุ่มคนอ่ืนให้สนองตอบต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 

 

   10.  มีคุณธรรมจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความดีงาม
ของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความยุติธรรม  
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

  

   11.  มีบุคลิกภาพดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนอ่ืนเห็นอย่าง
เหมาะสม  เช่น  การแต่งกาย  การพูด  กิริยามารยาท  การวางตัว   
 

   12.  กล้าตัดสินใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึงความเด็ดขาดในการ
เลือกหรือพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่มีการลังเลใจ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 5 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องภาวะผู้น าของคณะกรรมการองค์การฯ 

ภาวะผู้น้าเริ่มได้ที่ตัวเรา มห
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ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3  หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2  หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
      1  หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
ประเมินตนเองด้วยความตั้งใจ    
ให้คนอ่ืนตรวจการประเมินตนเอง    
ยอมรับผลการตัดสินประเมินตนเองด้วยความยินดี    
ร่วมคิดและถกปัญหากันในกลุ่ม    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนอ    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
มีการพูดถึงความเหมือนความต่างสิ่งที่กลุ่มคิดกับเนื้อหาที่แจกให้    
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการพัฒนาตามองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าที่แจกให้ 

   

ตั้งใจร่วมกิจกรรมโดยตลอดทุกกระบวนการ    
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

วัตถุประสงค์ 
สรุปผลที่คาดหวัง 

19 
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1. เพ่ือให้นักศึกษาสรุปผลของความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้จากวันแรก 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความคาดหวัง 
3. เพ่ือให้วิทยากรได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการจัดกิจกรรม 

เวลาที่ใช้  30  นาที 
สื่อประกอบกิจกรรม 

1. กระดาษฟลิปชาร์ท  ปากกาเคมี 
2. เอกสารหมายเลข 1,2 

 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรเกริ่นน าเกี่ยวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความคาดหวัง 
2. ให้จัดกลุ่มนักศึกษาตามรายชื่อกลุ่มที่เขียนความคาดหวังในวันแรก 
3. เขียนชื่อกลุ่ม  ประธาน  เลขานุการ  และสมาชิก  ในเอกสารหมายเลข 1 
4. แจกกระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี ให้แต่ละกลุ่มได้ระดมสมองสรุปผลที่

คาดหวังของกลุ่มในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งนี้  ตามเอกสารหมายเลข 1  
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
6. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและหาทางออกร่วมกัน 
7. วิทยากรและนักศึกษาร่วมกันสรุปกิจกรรม 

 
การประเมินกิจกรรม 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม เอกสารหมายเลข 2 
2. ตรวจผลงานเอกสารหมายเลข 1 

แนวสรุป  

 มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการในสิ่งที่ตนปรารถนา  โดยธรรมชาติ  อาจไม่สมปรารถนา
ทุกอย่างทั้งนี้ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งที่ท าให้ไม่ได้ดังปรารถนา  การปรารถนา
หรือคาดหวังในสิ่งใดจะได้ตามคาดหวังหรือไม่นั้น  ต้องมีเหตุผลประกอบว่าเป็นเพราะอะไร  
เกิดข้ึนจากสิ่งใด และจากการที่นักศึกษาได้เขียนความคาดหวังตั้งแต่วันแรก  พอตรวจสอบแล้ว
อาจไม่ได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ก็นับว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างท่ีจะส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เจริญขึ้น 

เอกสารหมายเลข 1 

 

สรุปผลที่คาดหวังในการเข้าร่วมโปรแกรม 
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ชื่อกลุ่ม............................... 

 

ประธานกลุ่ม.........................  

 

เลขานุการกลุ่ม.......................  

สมาชิกกลุ่ม 1)…………………..2)……………………3)………..………..4)…..….…………5)………..…..……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข  2 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่องสรุปผลที่คาดหวัง 

สรุปผลที่
คาดหวังจาก

วันแรก 
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ค าชี้แจง : แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้ประเมินระดับพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในภาพรวม 
ของนักศึกษา  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรมดังนี้ 
 
 3 หมายถึง นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 2 หมายถึง  นักศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 

1 หมายถึง  นักศึกษาส่วนน้อยมีพฤติกรรมตามรายการพฤติกรรมนั้นๆ 
 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
มีการระดมความคิดภายในกลุ่ม    
มีการน าข้อมูลจากวันแรกมาพิจารณา    
แสดงเหตุผลของตนต่อที่ประชุมกลุ่ม    
มีการสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม    
มีการวางแผนการน าเสนอในกระดาษฟลิปชาร์ทร่วมกัน    
มีการคัดเลือกผู้ที่จะออกไปน าเสนออย่างราบรื่น    
สนับสนุนข้อมูลให้กับเพ่ือนที่ออกไปน าเสนอ    
ร่วมสรุปผลที่คาดหวังกับกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น    
ยอมรับได้กับผลการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น    
มีส่วนร่วมตลอดการจัดกิจกรรม    
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่วิทยากรถาม    
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นายจักรี  ต้นเชื้อ 
วันเดือนปีเกิด  30  มกราคม  2517 
สถานที่เกิด   บ้านโคกสุวรรณ  ต าบลพรรณา  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน  41/4  ถนนสุขเกษม  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
ต าแหน่งหน้าที่  อาจารย์ประจ าแผนกวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ท าหน้าที่ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
สถานที่ท างาน  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 
 
ประวัติการศึกษา 
  
        พ.ศ. 2524 ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนพรรณาวิทยา  ต าบลพรรณา    
   อ าเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ต าบลพรรณา    
   อ าเภอ พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2532 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
   อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2536 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเครื่องกล   
   วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2538 ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  สาขาวิชาเครื่องกล   
   วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
        พ.ศ. 2544 ระดับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องกล   
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
        พ.ศ. 2555 ระดับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร 
   การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
ประวัติการท างาน 
 
        พ.ศ. 2540  อาจารย์ 1 ระดับ 3  วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2547  ครู  คศ.1  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
        พ.ศ. 2551  ครู  คศ.2  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
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