
ร ูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเพ ื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้น านักศ ึกษ ามหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ  
เขตภาคเหนือตอนบน 
THE MODEL OF DEVELOPING STUDENT LEADERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT 
IN UPPER NORTH REGION RAJABHAT UNIVERSITIES 

เวโรจน์  รัตนกิตติโรจน์1, สมาน ฟูแสง2, เกตุมณี มากมี3, ส าเนา  หมื่นแจ่ม4 
Weroj Rattanakittiroj1, Sman Foosang2, Ketmanee Markmee3, Samnao Muenjaem4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1-4 
Chiang Mai Rajabhat University1-4 

way_net898@hotmail.com1, sfoosang@gmail.com 
2, kmarkmee@gmail.com3, samnaocmru@gmail.com4 

 

บทค ัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและองค์ประกอบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีการด าเนินงานวิจัย 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้ันตอนท่ี 2  เป็นการสร้างองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน แบ่งการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผู้น านักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 กลุ่ม  221 คน กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับงานกิจการ
นักศึกษา ข้ันตอนท่ี 3 เป็นการวิพากษ์รูปแบบและองค์ประกอบการของภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 3 ข้ันตอนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบและองค์ประกอบ ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบใน
การพัฒนาดังนี้ 1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย มีความเข้าใจในตนเอง มีความคงเส้นคงวา มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 2) การมีต้นแบบ ประกอบด้วย การมีต้นแบบท่ีดี การได้รับการยอมรับ และการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 3) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การยอมรับซ่ึงกันและกัน การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม และ  4) การ
สร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตส านึก มีจิตอาสา และมีหลักธรรมน าชีวิต 

ค  าส าค ัญ : ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน , ผู้น านักศึกษา , มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 
 

Abstract 
The purposes of this research were build leadership models and components for local development of 

student leaders among Upper Northern Region Rajabhat Universities. The research methods were divided into 3 periods. 
Period 1 was to study the components and characteristics of leadership for local development. Step 2 was to build the 
components of leadership development for local development of student leaders among Upper Northern Region 
Rajabhat Universities. The informants were divided into two main groups. Group 1 were student leaders academic year of 
2016 from Upper Northern Region Rajaphat Universities as 21 sampling group consisted of 221. Group 2 were executives 
involved in student affairs and organized an In-depth Interview Guideline. Step 3 was about criticized patterns and 
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components of leadership for local development of student leaders from Upper Northern Region Rajabhat Universities. 
The data was analyzed by content analysis and descriptive lectures.  The research results showed The models and 
components of leadership for local development of student leaders among Upper Northern Region Rajabhat Universities 
were composed of followings 1) Placing a self-value; namely Self-Understanding, Congruence, Self-Development, and 
Stimulating Creativity. 2) Placing a value for being a role model; like; having a prototype, being accepted and being 
promoted and supported. 3) Placing a value for having participation; such as having a common goal, mutual recognition, 
and working as a team, and 4) Placing a value for community and society; particularly being a good citizen, having a 
conscious mind, serving as a volunteer, and recognizing the principles of living. 

 

Keywords: Leadership, Local Development, Student Leadership  
 

บทน า 
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมี

พลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 
เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาท่ีส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  11 พ.ศ. 
2555-2559 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:44) คือ เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อสังคมในอนาคต ต้องเป็นผู้น าในการขับเคล่ือนพัฒนา
ประเทศ ควรได้รับการพัฒนาให้มีภาวะความผู้น า มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะพึงประสงค์ เพราะบุคคล
เหล่านี้จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ สถาบันการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาภาวะความเป็นผู้น านักศึกษาให้มีความสามารถอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2551) กล่าวว่าประเทศไทย
ต้องการนักศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า เป็นก าลังส าคัญในการน าทิศทางประเทศให้อยู่รอด ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ นักศึกษาจ านวนมากไม่ต้องการเป็นผู้น า เนื่องจากชินกับการเป็นผู้ตามมากกว่า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการ
เล้ียงดูแบบประคบประหงมจากครอบครัว ระบบการศึกษาท่ีสร้างนักศึกษาให้คิดตามมากกว่าคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรท่ีใช้ใน
มหาวิทยาลัยยังขาดเนื้อหาท่ีสอนให้นักศึกษามีภาวะผู้น า ดังนั้น ประเทศไทยอาจประสบปัญหา ขาดผู้ท่ีต้องการเข้ามาน าทิศทางประเทศ
ในอนาคต การสร้างผู้น าจึงเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีควรให้ความส าคัญ และต้องเร่ิมพัฒนาผู้น าต้ังแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปรียบเสมือนกับ
เรือท่ีอยู่กลางทะเล หากขาดกัปตัน ลูกเรือก็เคว้งคว้างสับสน เช่นเดียวกับประเทศย่อมต้องการผู้น าท่ีน าประเทศไปตลอดรอดฝ่ัง ซ่ึงการ
สร้างผู้น าท่ีดีนั้นต้องเร่ิมต้ังแต่การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเฉพาะในนักศึกษาท่ีฉายแววความเป็นผู้น าควรได้รับการสนับสนุน เพื่อให้พวกเขา
กลายเป็นผู้น าท่ีดีในอนาคต ดังท่ีวิลเลียมสัน (Williamson, 1961) ได้กล่าวว่า “กิจกรรมนักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งระบบอุดมศึกษาใน
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์” และจากประสบการณ์ในอดีต พบว่า การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้น าของนักศึกษาปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาเป็นไปในหลายรูปแบบ ด้วยกระบวนการ เทคนิค และกลไกท่ีหลากหลาย
ท้ังในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยตนเอง นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) เกิดความ
เช่ือมั่นในตนเอง แต่ก็มีบางส่วนท่ีต้องได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่างๆ ท้ังครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีส าคัญ
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ในการพัฒนาคุณภาพ และภาวะผู้น าให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นผู้น าของประเทศชาติท่ีรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 และในศตวรรษแห่งอนาคต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ท้ังส้ิน  
38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมี 4 แห่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยท้องถ่ินท่ีมีการผลิตนักศึกษาแต่ละปีมี ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนรวมกันมากกว่า 13,000 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ, 2560) ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพท้ังในภาคเหนือและภาคอ่ืนๆ  ประกอบกับปรัชญาของการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ีเน้นการพัฒนาท้องถ่ิน ดังนั้น นักศึกษากลุ่มหนึ่งควรมีภาวะผู้น าท่ีจะเป็นผู้น าท้องถ่ินได้ ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าเพือ่การพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน 
3) เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

วิธ ีด าเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผนการวิจัย โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การศกึษาในข ัน้ตอนที ่1 เปน็การศกึษาองคป์ระกอบและคณุลกัษณะภาวะผ ูน้  าเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่นวิธ ีการด ังนี้ 

1) แหล่งขอ้ม ูล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลแนวคิด และทฤษฎี 
รวมถึงบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ส าหรับออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็น
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าท้องถ่ิน หรือผู้น าท้องถ่ินท่ีเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2) เคร ื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview guideline) เพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเก่ียวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 

2.1) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้น า
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน ามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

2.2) น าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมเก่ียวกับภาวะ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวทางการสนทนากลุ่ม
ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนต่อไป 

3) ประช ากรที่ใช ้ในการศ ึกษา 
3.1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)ในการวิจัยคร้ังนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ คือ  

3.1.1) เป็นผู้น าท้องถ่ิน หรือผู้น าท้องถ่ินท่ีเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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3.1.2) เป็นผู้น าท่ีเป็นผู้ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น ได้รับรางวัลยกย่องจาก
สังคมในระดับชาติ/เขต ผลการคัดเลือกได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 18 คน 

4) การ เก็บรวบรวมขอ้มลู มุ่งศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้มี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

4.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

4.2) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินโดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้
ได้ข้อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก  

4.3) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีไ ด้จากการเก็บ
รวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ได้องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

5) วิเค ราะห์ข ้อม ูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง เนื้อหา
(Content analysis)  

 

2. การศกึษาในข ัน้ตอนที ่2  ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผ ูน้  าเพือ่การพฒันาท้องถิน่ของผูน้  านักศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตภาค เหนือตอนบน ด ังนี้ 

1) แหล่งขอ้ม ูล น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มาสร้างเคร่ืองมือเพื่อสร้างและศึกษาองค์ประกอบการ
พัฒนาภาวะผู้น า ของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน  

2) ด  าเนินการจดัสนทนากลุม่ ร่วมกับผู้น านักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 221  คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ านวน 102 คน และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 119 คน   

2.1) น าข้อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะท่ีผ่านการตรวจสอบ มาวิเคราะห์และร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน 

2.2) น าร่างรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของภาวะ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน 

3) เคร ื่องมือที่ใช ้  ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview Guideline) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 
Guideline) ร่วมกับผู้น านักศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเก่ียวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
วิธีการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 

3.1) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้น าเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 เพื่อสร้างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

3.2) น าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวทางการสนทนากลุ่มเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และความชัดเจนของเคร่ืองมือ น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวทางการสนทนา
กลุ่มให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนต่อไป 
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4) ประช ากร  ผ ู้ให้ข ้อม ูลหลักและกลุ่มต ัวอย่างที่ใช ้ในการศ ึกษา 
4.1)  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ไ ด้แก่ ผู้น านักศึกษา (ก าลัง ศึกษาอยู่) ในปีการศึกษา 2559 ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จ านวนท้ังส้ิน 876 คน  
4.2) ผู้ให้ข้อมูลหลักผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ไ ด้แก่ ผู้บริหารท่ีเ ก่ียวข้องกับงาน

กิจการนักศึกษา และผู้น านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
4.3) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือผู้น านักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาเลือก แบบ

เจาะจง (Selected) พิจารณาจากจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีมีจ านวนนักศึกษามากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดในแต่ละเขต 
จากเกณฑ์ดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จ านวนท้ังส้ิน 221 คน  

5) วิเคราะห์ข ้อม ูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้น า 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

3. การศกึษาในข ัน้ตอนที ่3 เป็นการวพิากษร์ปูแบบการพฒันาภาวะผ ูน้  าเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่นของผูน้  านกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เขตภาค เหนือตอนบนวิธ ีการด ังนี้ 

1) แหล่งขอ้มลู ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเพือ่การพัฒนาท้องถ่ิน
ของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบนในข้ันตอนท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  

2) วิธ ีการด  าเนินการ เก็บรวบรวมข ้อม ูล ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดประชุมวิทยวิจารณ์  
3)เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บข ้อม ูล ผู้วิจัยได้จัดประชุมวิทยวิจารณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกับวิพากษ์รูปแบบ

การพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสร้างข้ึน 
4) ผ ู้ใหข้อ้มลูหลัก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน ได้แก่ นักวิชาการ จ านวน 5 ท่าน และตัวแทนผู้น าท้องถ่ิน

ท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน 5 คน 
5) วิเคราะหข์อ้มลู การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมวิทยวิจารณ์ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลสรุปการศึกษารูปแบบและองค์ประกอบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย  ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น านักศึกษา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  และจัดประชุมวิทย
วิจารณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือตอนบน ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย  10 องค์ประกอบคือ 1.1) 
ความเข้าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส้นคงวา 1.3) มีเป้าหมายร่วมกัน  1.4) การมีส่วนร่วม 1.5) การยอมรับซ่ึงกันและกัน 1.6) ความเป็น
พลเมืองท่ีดี 1.7) มีต้นแบบท่ีดี 1.8) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมน าชีวิต และ 1.10) มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง  

2) องค์ประกอบการพฒันาภาวะผู้น าเพือ่การพฒันาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมี
ดังนี้ 2.1) ค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย ความเข้าใจในตนเอง คงเส้นคงวา และมุ่งมัน่พฒันาตนเอง 2.2) การมต้ีนแบบ ประกอบด้วย 
มีต้นแบบท่ีดี และได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 2.3) การมส่ีวนร่วม ประกอบด้วย มีเป้าหมายร่วมกันท่ีดี  การยอมรับซ่ึงกันและกัน การ
มีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม และ 2.3) ค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมอืงดี  และมีหลักธรรมน าชีวิต  
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3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน มี
องค์ประกอบในการพัฒนาดังนี้ 3.1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย มีความเข้าใจในตนเอง มีความคงเส้นคงวา มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเอง และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.2) การมีต้นแบบ ประกอบด้วย การมีต้นแบบท่ีดี การได้รับการยอมรับ และการได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน 3.3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การยอมรับซ่ึงกันและกัน การมีส่วนร่วม และการท างานเป็น
ทีม และ 3.4) การสร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตส านึก มีจิตอาสา และมีหลักธรรมน าชีวิต 

 
ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน 
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สร ุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จากผลการวิจัยนี้ ช้ีให้เห็นว่า

คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้น านักศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีจุดเน้นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับตนเองในลักษณะท่ีเป็นผู้มีพฤติกรรมท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นพื้นฐานคือมีความเข้าใจตนเอง มีความคงเส้นคงวา มคีวามเป็นตัวของตัวเอง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้น านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ จาก
การอยู่ร่วมกับเพื่อนผ่านกระบวนการพัฒนาหรือฝึกอบรมของสถาบัน และได้แสดงบทบาทผู้น าตามท่ีตนเองได้รับการเลือกต้ังเข้ามาใน
ต าแหน่งผู้น านักศึกษา ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีผู้น านักศึกษาจะมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น าท่ีแท้จริง  ดังท่ีรัตติกรณ์  จงวิศาล (2556:312) 
ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง เป็นลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าท่ีมีความมั่นคงในค าพูด การกระท า และค่านิยม (ค่านิยม การกระท า 
ค าพูดเป็นไปในทางเดียวกัน) ผู้น าท่ีแท้จริงจะมีการรับรู้ตนเองและมีการรับรู้เอกลักษณ์ของตนเองย่างถูกต้อง เข้มแข็ง ชัดเจน มั่นคง
และสม่ าเสมอ ผู้น าท่ีแท้จริงจะมีความตระหนักรู้ในตนเองสูง รู้จักตนเองเป็นอย่างดีและรู้ว่าพวกเขาเช่ือในอะไร และมีการยอมรับตนเอง
ในระดับสูงด้วย ผู้น าจะมีค่านิยม เช่น ความซ่ือสัตย์ ความเอ้ือเฟื้อ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และการมองโลก
ในแง่ดี ผู้น าจะมีหลักการท่ีเป็นค่านิยมท่ีแท้จริงและมีการปฏิบัติตามค่านิยมนั้นอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงค่านิยมและความเช่ือนั้นจะเป็น
ตัวก าหนดการกระท าของพวกเขา ผู้น าจะมีแรงจูงใจมาจากความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองและการตรวจสอบตนเอง พวกเขาจะเปิดรับ
การเรียนรู้จากการให้ข้อมูลย้อนกลับและความผิดพลาดของตนเองอีกท้ังสุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าท่ี
ดีต้อง มีเป้าหมายเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการท างาน เป้าหมายในการเปล่ียนแปลงองค์กร เป้าหมายใน
การเปล่ียนแปลงประเทศชาติ มีความรอบรู้ กล้าเปล่ียนแปลง มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มี ความอดทน มีสติในการควบคุม
ตนเอง ท้ังทางด้านจิตใจและร่างกาย รู้จักใช้ดุลพินิจและกล้าตัดสินใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ฯลฯ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมเกียรติ สุทธินรากร (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตมีบุคลิกภาพค่อนข้างเช่ือในแหล่งอ านาจควบคุมภายนอก และมีภาวะผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิสัยทัศน์ระดับส่วนรวม 
และด้านวิสัยทัศน์ระดับบุคคลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานบทความวิจัยของลิขิตา  เฉลิมพลโยธิน (2560) ได้ท าวิจัยเร่ืองภาวะ
ผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 พบว่า การท่ีบุคคลมีความรู้ ความสามารถมีอิทธิพล บทบาทเหนือผู้อ่ืนด้านการ
ติดต่อประสานงาน อ านวยการ ส่ังการหรือชักน าองค์ การไปสู่เป้าหมายจะต้องประกอบด้วยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา  อุเบกขา  2) องค์ประกอบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนจาก
ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีลักษณะในการพัฒนาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การท างาน
ในการท างานเป็นทีม และการมีต้นแบบท่ีดีซ่ึงอาจเกิดจากรุ่นพี่  ศิษย์เก่า ท่ีเคยสร้างช่ือเสียง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ซ่ึง
สอดคล้องงานวิจัยของอนงค์นาถ ยุวพันธ์ุ (2555) ได้ศึกษา เร่ือง ภาวะผู้น าของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับการท างานเป็นทีมโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และมีระดับการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการประสานงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน
การร่วมมือ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจัยย่อยการท างานเป็นทีม
ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม ด้านการร่วมมือ 
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด ด้านการประสานงาน ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาท่ีดีต่อกัน ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีต่างไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิมเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และ
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  3) 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการวิจัย
ดังกล่าว การปลูกฝังภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2553) กล่าวว่าจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิ ชิแกน ในเร่ืองของภาวะผู้น านั้น ยืนยันว่าองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากการท่ีผู้บริหารของตนมีภาวะผู้น าซ่ึงคุณสมบัติท่ัวไปของผู้น าท่ีท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จในการท างาน 
ได้แก่ คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 2) มีการกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม 3) ต้องสร้างทีมงานได้ 4) สร้างแรง
บันดาลใจให้กับทีมได้ 5) เป็นผู้พัฒนาคนอ่ืนอยู่เสมอ และสามารถน าองค์กร น าคน ให้ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ และสอดคล้องกับ
ทฤษฏี The 7C’s model ท่ีสุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาไว้คือความเข้าใจในตนเอง ความสอดคล้องด้านต่างๆ ภายในตนอย่าง
คงเส้นคงวา ยึดมั่นผูกพันต่อความเช่ือและท าตามความเช่ือของตน การร่วมมือร่วมใจกัน มี วัตถุประสงค์ร่วมกัน ขัดแย้งกันได้แต่ต้อง
สุภาพ และความเป็นพลเมืองดี  กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือตอนบนจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินด้วยการฝึกอบรม  และการเรียนรู้จากสถานการณ์การจริงด้วยการลงมือท า  ซ่ึงสอดคล้องกับดูบริน (Dubrin, 1998:338-389) 
กล่าวถึงกระบวนการความเข้าใจและรับรู้กิจกรรม สามารถช่วยให้บุคคลเตรียมตัวส าหรับบทบาทภาวะผู้น า สอดคล้องกับส าเนาว์ ขจร
ศิลป์ (2538: 1-12) ได้กล่าวถึงการสร้างภาวะผู้น านักศึกษาว่าท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการท างาน มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีการติดต่อกับอาจารย์และบุคคลภายนอกมากข้ึน รู้จักการท างานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร 
พร้อมท้ังเป็นการฝึกให้มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ดังนั้นการสร้างภาวะผู้น าแก่นักศึกษาจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์เพื่อออกไปปฏิบัติงานในโลกของความเป็นจริงสอดคล้องกับ   วิลเลียมสัน (Williamson, 1961:27) ได้กล่าวว่า “กิจกรรม
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งระบบอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์” และจากประสบการณ์ในอดีต พบว่า การจัด
กิจกรรมนักศึกษาได้ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของนักศึกษาปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาเป็นไปในหลาย
รูปแบบ ด้วยกระบวนการ เทคนิค และกลไกท่ีหลากหลายท้ังในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยตนเอง นักศึกษาเกิด
การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง แต่ก็มีบางส่วนท่ีต้องได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่างๆ ท้ัง
ครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ และภาวะผู้น าให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมการเป็น
ผู้น าของประเทศชาติท่ีรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 และในศตวรรษแห่งอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข ้อเสนอแนะต ่อการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
1. องค์ประกอบภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้ผลการวิจัยเป็นการ 

สรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนบน  ดังนั้นการน า
ผลการวิจัยไปใช้ต้องค านึงถึงบริบทดังกล่าวด้วย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรพิจารณาน ารูปแบบนี้ไปปรับใส่ในหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชน
หรือผู้น าท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรพิจารณาน ารูปแบบนี้ไปปรับใส่ในหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถ่ินให้แก่นักเรียน 

4. สถาบันการศึกษาควรพิจารณาน ารูปแบบนี้ไปปรับใส่ในหลักสูตรการพัฒนาผู้น านักศึกษา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าในการ
พัฒนาท้องถ่ิน ให้กับนักศึกษา 
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5. มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ควรพิจารณาน ารูปแบบนี้ไปปรับใส่ในหลักสูตรการพัฒนาผู้น านักศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถ่ิน ให้กับผู้น านักศึกษา หรือนักศึกษา 
 ข ้อเสนอแนะต ่อการวิจัยค ร ั้งต ่อไป 

1. ควรน าองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของผู้น านักศึกษา มา ใช้เป็นแนวในการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินของนักศึกษาและศึกษาผลการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของนักศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินแบบเป็นทางการ กับผู้น าท้องถ่ินท่ีไม่เป็น
ทางการ 

3. ควรมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กับผลผลิตทางการศึกษา 
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