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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าและศึกษาตัวแปรที่แจกแจงภาวะผู้น�า																			
ของนักศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	9	สถาบัน	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มละ	45	คน									
รวม	 135	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	 แบบสอบถามปลายปิด	 วัดฐานะทางเศรษฐกิจ																
ของบิดามารดา	 ภาวะผู ้น�าของบิดามารดาของนักศึกษา	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย																			
และประสบการณ์การเป็นผูน้�าในระดบัมธัยมศกึษา	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	วดัแรงจงูใจ
ใฝ่รู้ของนักศึกษา	 วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	 สอบถามการศึกษาประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา									
และ	สอบถามแรงบนัดาลใจของนกัศกึษา	วเิคราะห์ข้อมลูค�านวณค่าเฉล่ีย	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์							
ของความผันแปร	 ความแปรปรวนทางเดียวของตัวแปรพหุคูณ	 (One	Way	MANOVA)	 และความแตกต่าง	
ระหว่างกลุ่ม	(Discriminant	analysis)
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	 อยู่ในระดับปานกลาง	 บิดามารดา
เคยเป็นผู้น�าร้อยละ	 17	 มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 อยู่ในระดับดี	 นักศึกษา										
มีประสบการณ์เคยเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ	 16	 แรงจูงใจใฝ่รู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	
อยูใ่นระดบัมาก	การอ่านประวตับิคุคลส�าคญัของนกัศกึษา	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และแรงบนัดาลใจของนกัศึกษา
อยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนักตัวแปรที่มีค่าองค์ประกอบตั้งแต่	 ±	 0.30	 ขึ้นไป	 พบว่า	 มี	 4	 ตัวแปร												
ทีแ่จกแจงนกัศกึษาทัง้	3	กลุม่ได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิได้แก่	ฐานะทางเศรษฐกจิของบดิามารดาของนกัศกึษา	
ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษา											
ของนักศึกษา	และแรงบันดาลใจของนักศึกษา
ค�าส�าคัญ :	ภาวะผู้น�า,	ภาวะผู้น�าของนักศึกษา,	สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแปรที่แจกแจงนักศึกษาให้มีภาวะผู้น�านักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ABSTRACT
	 This	study	aims	to	1)	study	the	leadership	level	of	students	in	private	higher	education	

institutions	 and	 2)	 discriminate	 variables	 affecting	 leadership	 level	 of	 students	 in	 private								

higher	education	institutions	in	the	Northeast	of	Thailand.	The	research	samples	were	135	

students	studying	in	9	educational	institutions	in	the	Academic	Year	2016.	The	samples	were	

classified	into	three	groups	with	45	students	in	each	group.	The	first	group	consisted	of	the	

chairpersons	 of	 student	 organizations	 or	 student	 unions.	 The	 second	 group	 consisted	 of							

chairpersons	of	student	in	different	fields	of	study,	and	the	last	group	consisted	of	normal	

students.	Research	instruments	were	1)	the	close-ended	questionnaire,	2)	students’	motivation	

test,	3)	students’	achievement	motivation	test,	and	4)	the	questionnaire.	Statistical	methods	

used	 for	 data	 analysis	 were	mean,	 standard	 deviation,	 coefficient	 of	 variation,	 one-way									

MANOVA	and	discriminant	analysis.

	 The	 results	 of	 the	 study	 showed	 regarding	 8	 variables,	 it	 was	 found	 that	 parents’										

economic	status	was	at	the	medium	level.	In	relation	to	parent’s	leadership,	it	was	found	that	

17	percent	of	parents	used	to	be	leaders.	Students’	high	school	academic	achievement	was	

in	a	good	level.	16	percent	of	students	used	to	be	leaders	at	high	school	level.	Students’	

learning	motivation	and	achievement	motivation	was	at	a	high	level.	It	was	found	from	the	

study	was	at	a	moderate	level.	Students’	inspiration	was	at	a	high	level.	Those	variables	were	

parents’	 economic	 status,	 students’	high	 school	 academic	 achievement,	 students’	 leader	

experience	during	studying	in	high	school	and	students’	inspiration.

Keywords :	Leadership,	Leadership	of	students,	Institutions	in	the	northeast	of	thailand

บทน�า 
	 แผนการศึกษาแห่งชาต	ิฉบบัปรบัปรงุ	(พ.ศ.	2552-2559)	มเีจตนารมณ์ทีจ่ะมุง่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี	 เก่งและมีความสุข	 (ส�านักงาน									

เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2553,	 น.	 9)	 นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็ก									

และเยาวชน	 คือ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 ได้ก�าหนดแนวทาง

และวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน										

โดยก�าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน									

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมท้ังให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก											

และเยาวชน	(ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน,	2550,	น.	7)	โดยเป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2555-2559	มี	4	ยุทธศาสตร์	โดยในยุทธศาสตร์ที่	1	การสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน	 มีมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนซึ่งแบ่งมาตรการ									

เป็น	 5	 ช่วงวัย	 ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้	 คือ	 อายุ	 18-25	 ปี	 เน้นเร่ืองการศึกษาทางเลือกทุกระดับและการมีงานท�า	

(ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส,	2554,	น.	6)
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	 เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	(2552,	น.	307)	ได้กล่าวถึง	กิจการและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาของการ

ศกึษาในระบบ	ทีก่�าหนดให้มหีวัหน้าห้อง	หวัหน้าชัน้ปี	ประธานชมรม	ประธานนกัเรยีน	หวัหน้าทมีกฬีา	เป็นต้น	

ต�าแหน่งหัวหน้าหรือประธานเหล่าน้ีเป็นผู้น�าเยาวชน	 นักเรียนนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่หัวหน้า								

ผู้น�า	 แต่เยาวชนเหล่านี้อาจไม่ได้รับการเรียนรู้และการฝึกอบรมว่าผู้น�าต้องท�าอะไรและท�าอย่างไร	 อาจไม่เคย

ได้รบัการพัฒนาให้เป็นผูน้�าเยาวชนเลยกไ็ด้	ผูน้�าเยาวชนต้องมภีาวะผูน้�าเยาวชนด้วย	มงีานวิจยัทีแ่สดงว่านายจ้าง

สนใจที่จะจ้างเยาวชนหรือวัยรุ่นท่ีเป็นผู้น�าของ	 Van	 Linden	 and	 Ferdinand	 (1998	 อ้างถึงใน	 เสริมศักดิ์											

วิศาลาภรณ์,	2552,	น.	307)	ซึ่งแสดงว่าผู้น�าเยาวชนมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน	ภาวะผู้น�าและทักษะ

ของเยาวชนที่นายจ้างต้องการ	 ได้แก่	 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 หรือ	 ความสามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้												

การท�างานเป็นทมี	การตดิต่อสือ่สารทัง้การพูดและการเขียน	การคดิวเิคราะห์	ซึง่	สรวงมณฑ์	สทิธสิมาน	(2557)	

ได้กล่าวว่า	ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่	 ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่	

ไม่กล้ายนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต้อง	ขาดการมส่ีวนร่วม	และสิง่ทีน่่าเป็นห่วง	คอื	เดก็ไทยรุน่ใหม่จ�านวนมากไม่ต้องการ

เป็นผู้น�า	 เนื่องจากเคยชินกับการเป็นผู้ตามมากกว่า	 ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว													

แบบประคบประหงมหรือสอนให้เชื่อฟังเป็นหลัก	 ในขณะที่ระบบการศึกษาก็สร้างเด็กให้คิดตามมากกว่า															

คิดสร้างสรรค์และหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนก็ขาดเนื้อหาที่สอนให้เด็กมีภาวะผู้น�าแบบรูปธรรม	และ	เกรียงศักดิ์	

เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2557)	 ได้กล่าวว่า	 เด็กและวัยรุ่นไทยจ�านวนมากไม่เพียงไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้น�า												

หากแต่มีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากไม่มีภาวะความเป็นผู้น�าอีกด้วย	 เน่ืองด้วยสาเหตุท่ีเด็กและวัยรุ่นไทย												

อยูภ่ายใต้สงัคมทีเ่คยชนิกบัการเป็นผูต้ามมากกว่าผูน้�า		การไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเหน็โดยเฉพาะในประเดน็

ทีแ่ตกต่างจากคนอืน่เพราะกลวัเป็นแกะด�า	สภาพครอบครวัไทยจ�านวนมากทีป่ระคบประหงมดแูลอย่างใกล้ชดิ

แม้จะโตจนเรียนระดับมหาวิทยาลัย	 รวมถึงระบบการศึกษาไทยที่ครูจ�านวนมากสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลาง							

เด็กต้องคิดตามกรอบที่ก�าหนด	 หากคิดแตกต่างจะได้เกรดไม่ดีและไม่เป็นท่ีรักของครู	 รวมถึงการที่ระบบ													

การศกึษาไทยทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนให้มภีาวะผูน้�าเท่าทีค่วรนอกจากนัน้ยงัมสีภาพการปกครอง

ของคนในสังคมที่มีกลุ่มชนชั้นน�าเพียงบางกลุ่ม	ส่วนกลุ่มอื่น	ๆ 	เข้ามามีส่วนร่วมไม่มากนักหรือไม่เข้ามีส่วนร่วม

หรือแสดงออกทางการเมือง	โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่แผ่วเบาไปกว่าช่วงสมัยก่อน	ประกอบกับงานวิจัยที่พบ

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าของผู้ใหญ่	 (Adult	 leadership)	 แต่ที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเยาวชน	 (Youth									

leadership)	 มีน้อย	 นอกจากนั้นภาวะผู้น�าของผู้ใหญ่กับภาวะผู้น�าเยาวชนอาจมีความหมายที่คล้ายกัน															

หรือต่างกันบ้าง	 ภาวะผู้น�าของผู้ใหญ่เป็นวิธีการหรือกระบวนการที่ผู้ใหญ่ใช้ในวันนี้	 แต่ภาวะผู้น�าของเยาวชน

เป็นวธีิการหรอืกระบวนการทีเ่ยาวชนสัง่สมและพฒันาเพ่ือใช้ในวนัข้างหน้า	ดงันัน้การพฒันาภาวะผูน้�าเยาวชน								

จึงต้องการสภาพแวดล้อมเชิงประสบการณ์ที่มีผู้ใหญ่คอยให้ค�าปรึกษา	แนะน�าและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ไปพร้อม	ๆ	กนั	 การพฒันาภาวะผูน้�าเยาวชนจงึเป็นการพฒันาทีมุ่ง่อนาคตเยาวชนมไิด้เป็นผูน้�าแบบทีผู่ใ้หญ่เป็น	

แต่เยาวชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเป็นหัวหน้าในอนาคต	 การพัฒนา												

ภาวะผู้น�าเยาวชนมุ่งที่กระบวนการมากกว่ามุ่งที่เหตุการณ์	 ซ่ึงตรงกันข้ามกับการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้ใหญ	่

(เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์,	2552,	น.	307)	

	 การพัฒนาภาวะผู้น�าเยาวชนให้ได้ผลนั้นจ�าเป็นต้องรู้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าของเยาวชน													

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรท่ีแจกแจงภาวะผู ้น�าของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน																						

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีค�าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 2.	 เพื่อศึกษาตัวแปรที่แจกแจงภาวะผู้น�าของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 ผลการวิจัยครั้งน้ี	 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน	 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา												

ภาวะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดังนี้	

	 1.	 สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูล										

ในการวางแผน	ก�าหนดนโยบาย	ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น�านักศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้องค์การทางการศึกษาในระดับต่าง	 ๆ	 ที่สนใจ	 น�าไปพัฒนาปรับใช	้																		

ให้เหมาะสมกับองค์การของตน

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาของเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 9	 สถาบัน	 จ�านวน	 135	 คน		

แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	 ผู้น�านักศึกษากลุ่มที่	 1	 หมายถึงผู้น�านักศึกษาที่ประกอบด้วย	 นายกสโมสรนักศึกษา/						

นายกองค์การนักศึกษา	 9	 คน	 และ	 ประธานคณะวิชา	 36	 คน	 รวมท้ังส้ิน	 จ�านวน	 45	 คน	 ผู้น�านักศึกษา																

กลุ่มที่	 2	 หมายถึง	 ประธานนักศึกษาของสาขาวิชาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 จ�านวน	 45	คน	และ	นักศึกษา							

กลุ่มที่	3	เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น�านักศึกษา	หมายถึงนักศึกษาทั่วไปที่ก�าลังศึกษาในคณะวิชา

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	จ�านวน	45	คน	โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้	

	 	 กลุ่มที	่1	 เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากผู้น�าองค์การนกัศึกษาหรอืสโมสรนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	9	สถาบนั	โดยเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	คือนายกองค์การ

นักศึกษาหรือนายกสโมสรนักศึกษา	 จ�านวน	 9	 คน	 และประธานคณะวิชาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย											

โดยใช้ตารางเลขสุ่ม	จ�านวน	36	คน	รวมกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	50	คน

	 	 กลุ่มที	่2		 เลือกกลุ ่มตัวอย่างจากประธานนักศึกษาของสาขาวิชาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน																			

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 10	 สถาบัน	 ในสถาบันเดียวกันกับกลุ่มที่	 1	 โดยวิธีการเลือกแบบสุ่ม											

อย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม	จ�านวน	45	คน

	 	 กลุ่มที	่3		 เลือกกลุ ่มตัวอย่างจากนักศึกษาทั่วไปในคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน																				

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	9	สถาบัน	ในสถาบันเดียวกันกับกลุ่มที่	1	คือเลือกนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในแต่ละคณะวิชา	 โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม	 จ�านวน	45	คน	รวมกลุ่มตัวอย่าง													

จ�านวน	135	คน



220   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	ประเภทของนักศึกษา	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	นายกองค์การนักศึกษา

หรือนายกสโมสรนักศึกษาและประธานคณะวิชา	ประธานนักศึกษาของสาขาวิชา	และ	นักศึกษาทั่วไป

	 	 2.2	 ตัวแปรตาม	มี	8	ตัวแปร	ได้แก่	1)	ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	2)	ภาวะ

ผูน้�าของบดิามารดาของนกัศกึษา	3)	ผลการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของนกัศกึษา	4)	ประสบการณ์

การเป็นผูน้�าในระดบัมธัยมศกึษาของนกัศกึษา	5)	แรงจงูใจใฝ่รู้ของนกัศกึษา	6)	แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิข์องนกัศกึษา	

7)	การอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา	และ	8)	แรงบันดาลใจของนักศึกษา

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถามของตัวแปรตามทั้ง	 8	 ตัวแปรของนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	

	 	 3.1	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	คือ	รายได้ของบิดามารดาทั้ง	2	คนรวมกัน

ต่อเดือน

	 	 	 วิธีการวัด	ใช้แบบสอบถามปลายปิดวัดฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา	โดยสอบถามผู้น�า

นักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

	 	 3.2	 ภาวะผู้น�าของบิดามารดาของนักศึกษา	 คือ	 ลักษณะของบิดามารดาที่สามารถโน้มน้าว													

ชักน�า	 หรือชักจูงให้ผู้อื่นรวมท้ังลูกหลาน	 ร่วมกระท�าในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์เพ่ือให้ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย							

ที่ตั้งไว้

	 	 	 วธิกีารวดั	ใช้แบบสอบถามปลายปิดภาวะผูน้�าของบดิามารดาของนกัศึกษา	โดยสอบถามผู้น�า

นักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

	 	 3.3	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 คือ	 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม													

ของนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	จนถึงจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่	6

	 	 	 วิธีการวัด	 ใช้แบบสอบถามผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสอบถามผู้น�า

นักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

	 	 3.4	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	 คือ	 ความจัดเจนที่เกิดจาก									

การกระท�าหรือได้พบเห็นมาในขณะที่ก�าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

	 	 	 วิธีการวัด	 ใช้แบบสอบถามปลายปิดประสบการณ์การเป็นผู ้น�าในระดับมัธยมศึกษา																			

โดยสอบถามผู้น�านักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

	 	 3.5	 แรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษา	 หมายถึง	 สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรม											

ในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ต้องการใฝ่รู้

	 	 	 วธิกีารวดัแรงจงูใจใฝ่รูข้องนกัศกึษาใช้แบบวดัทีป่รบัปรงุจากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่รูข้อง	สมศกัดิ	์

ชาญสูงเนิน	 (2552)	จ�านวน	20	ข้อ	ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.34-0.84	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.96	 แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ให้ผู้ตอบบอกระดับแรงจูงใจใฝ่รู้จากระดับน้อยที่สุด							

ให้คะแนน	 1	 คะแนน	 ถึง	 ระดับมากที่สุดให้คะแนน	 5	 คะแนน	 สอบถามผู้น�านักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป											

ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่รู ้																		

ของนักศึกษา
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	 	 3.6	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	 หมายถึง	 แรงจูงใจต่าง	 ๆ	 ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาท�างาน							

ให้ได้รับความส�าเร็จตามแผนที่วางไว้	โดยใช้สติปัญญา	ความพยายาม	ความสามารถ	มีแบบแผนในการท�างาน	

มีความตั้งใจในการท�างานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น

	 	 	 วธิกีารวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องนกัศกึษาใช้แบบวดัทีป่รบัปรงุจากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์

ของ	นิพล	อินนอก	(2556)	จ�านวน	23	ข้อ	ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.48-0.87	และค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	 0.96	 แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ให้ผู้ตอบบอกระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ	์																

จากระดับน้อยที่สุดให้คะแนน	1	คะแนน	ถึงระดับมากที่สุดให้คะแนน	5	คะแนน	สอบถามผู้น�านักศึกษาและ

นกัศกึษาทัว่ไปของแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	วดัความคดิเหน็เก่ียวกบัแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

	 	 3.7	 การอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา	 หมายถึง	 การที่ได้อ่านจนท�าให้ได้เรียนรู้เรื่องราว

ความเป็นมาในด้านต่าง	 ๆ	 ของของบุคคลส�าคัญทั้งประวัติความเป็นมา	พฤติกรรม	 แนวความคิด	 การกระท�า	

ตลอดจนวิธีการท�างาน	การด�าเนินชีวิต	ประสบการณ์และผลงานของบุคคลนั้น	ๆ

	 	 	 วิธกีารวดัการอ่านประวตับิคุคลส�าคญัของนกัศกึษาใช้แบบวัดทีป่รบัปรุงจากแบบวดัการอ่าน

ประวัติบุคคลส�าคัญของ	วาสนา	ค�าด้วง	(2559)	จ�านวน	11	ข้อ	ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.31-0.90	

และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.95	 ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จากระดับ

การปฏิบัติ	 น้อยที่สุดให้คะแนน	 1	 คะแนน	 น้อย	 ปานกลาง	 มาก	 มากที่สุด	 ให้คะแนน	 5	 คะแนน																								

สอบถามผู้น�านักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป	 ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																											

วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา

	 	 3.8	 แรงบนัดาลใจของนกัศกึษา	หมายถึง	พลงัหรอืแรงขบัในตนเองทีส่ามารถกระตุ้นหรอืปลกุเร้า

ให้เกิดพลังและขับเคลื่อนให้ท�าในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบผลส�าเร็จในทางที่ดี

	 	 	 วิธีการวัดแรงบันดาลใจของนักศึกษาใช้แบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัดแรงบันดาลใจของ							

สุนทร	ช่องชนิล	(2556)	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จากระดับการปฏิบัติ

น้อยท่ีสุดให้คะแนน	 1	 คะแนน	 น้อย	 ปานกลาง	 มาก	 มากที่สุดให้คะแนน	 5	 คะแนน	 จ�านวน	 12	 ข้อ	 มีค่า											

ความเชื่อมั่น	 0.93	 ใช้สอบถามผู้น�านักศึกษาและนักศึกษาทั่วไปของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค									

ตะวันออกเฉียงเหนือ	วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงบันดาลใจของนักศึกษา

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการ	 ขอหนังสืออนุญาตเพื่อเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 ส่งไปสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากสถาบันที่เป็น										

กลุ่มตัวอย่าง	 จากนั้น	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสถาบัน	 อุดมศึกษา

เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจาก	9	สถาบัน	ๆ	ละ	

45	ชุด	รวม135	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	90	แล้วตรวจสอบความถูกต้องของแบบ	สอบถามที่รับกลับคืนมา

	 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

	 	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค�านวณค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์

ของความแปรผันของตัวแปรทั้ง	8	ตัวแปรของนักศึกษา	จ�าแนกตามกลุ่มนักศึกษา	3	กลุ่ม	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวของตัวแปรพหุคูณ	 (One	Way	MANOVA)	 และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม											

(Discriminant	analysis)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป
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ผลการวิจัย
	 การศึกษาตัวแปรท่ีแจกแจงนักศึกษาให้มีภาวะผู้น�านักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค									

ตะวันออกเฉียงเหนือ	แสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น�าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

แสดงดังตารางที่	1	

	 จากตารางที่	 1	พบว่า	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	 (POS)	 อยู่ในระดับปานกลาง								

(X=2.34,	 C.V.=26.18)	 ภาวะผู้น�าของบิดามารดาของนักศึกษา	 (PRA)	 มีบิดามารดาเคยเป็นผู้น�าร้อยละ	 17								

(X=0.17,	 C.V.=221.45)	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 (TRA)	 มีผลการเรียน												

อยู่ในระดับดี	 (X=3.12,	 C.V.=13.78)	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	 (EXP)														

มีนักศึกษาเคยเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ	 16	 (X=1.64,	 C.V.=107.05)	 แรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษา	

(MOT)	 อยู่ในระดับมาก	 (X=4.07,	 C.V.=10.99)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	 (ACH)	 อยู่ในระดับมาก									

(X=4.14,	 C.V.=11.29)	 การอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา	 (PRO)	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (X=3.34,									

C.V.=28.91)	และแรงบันดาลใจของนักศึกษา	(INS)	อยู่ในระดับสูง	(X=4.20,	C.V.=11.56)

ตารางที่ 1	ค่าสถิติเกี่ยวกับภาวะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่ม

	 	 นักศึกษา	3	กลุ่ม

		ตัวแปร	 	 LED	-1	 	 	 LED	-2	 	 	 LED	-3	 	 	รวมทุกกลุ่ม

	 	 n=45	 	 	 n=45	 	 	 n	=	45	 	 	 n	=	135

 	X	 S.D.	 C.V.	 	X	 S.D.	 C.V.	 	X	 S.D.	 C.V.	 X	 S.D.	 C.V.

1.	POS	 2.33	 0.64	 27.43	 2.48	 0.54	 22.05	 2.20	 0.62	 28.40	 2.34	 0.61	 26.18

2.	PRA	 0.13	 0.34	 258.64	 0.17	 0.38	 217.41	 0.20	 0.40	 202.50	 0.17	 0.37	 221.45

3.	TRA	 3.22	 0.37	 11.58	 3.08	 0.46	 15.18	 3.05	 0.43	 14.19	 3.12	 0.43	 13.78

4.	EXP	 2.13	 1.68	 79.09	 1.68	 1.76	 104.73	 1.11	 1.70	 153.82	 1.64	 1.76	 107.05

5.	MOT	 4.09	 0.45	 11.21	 4.06	 0.45	 11.18	 4.05	 0.44	 10.84	 4.07	 0.44	 10.99

6.	ACH	 4.15	 0.47	 11.52	 4.15	 0.48	 11.64	 4.11	 0.44	 10.88	 4.14	 0.46	 11.29

7.	PRO	 3.28	 0.90	 27.50		 3.30	 1.08	 32.74	 3.43	 0.91	 26.67	 3.34	 0.96	 28.91

8.	INS	 4.27	 0.47	 11.18	 4.23	 0.54	 12.90	 4.09	 0.41	 10.13	 4.20	 0.48	 11.56

1)	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	1-3	:	1	หมายถึงต�่า	2	หมายถึงปานกลาง	3	หมายถึงสูง,	2)	และ	4)	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	0-1	:	1	

หมายถึงเคยเป็นผู้น�า	0	หมายถึงไม่เคยเป็นผู้น�า,	3)	เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	0-4,	5),	6),	7),	8)	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	1-5	:	1	

หมายถึงน้อยที่สุด	2	หมายถึงน้อย	3	หมายถึงปานกลาง	4	หมายถึงมาก	5	หมายถึงมากที่สุด



223   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August  2018)

	 	 ระดับของตัวแปรตามของนักศึกษา	4	ตัวแปรแตกต่างกันพอควร	(C.V.=10-19)	คือ	ผลการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 แรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษา	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา											

และแรงบันดาลใจของนักศึกษา	 แต่มี	 4	 ตัวแปรแตกต่างกันมาก	 (C.V.≥20)	 คือ	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดา

มารดาของนักศึกษา	 ภาวะผู้น�าของบิดามารดาของนักศึกษา	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษา	

ของนักศึกษาและการอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา

	 2.	 ผลการศึกษาตัวแปรที่แจกแจงภาวะผู้น�าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	โดยการเปรยีบเทยีบจดุร่วมของค่าเฉลีย่	(Centroid)	เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างของจดุร่วมของตวัแปร

ตามทัง้	8	ตวัแปรของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้	3	กลุม่	จงึขอเสนอภาพ

ความแตกต่างของจดุร่วมของค่าเฉลีย่	(Centroid)	ของตวัแปรทัง้	8	ตวัแปรของของนักศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม	สามารถแสดงดังภาพที่	1

	 	 จากภาพที	่1	พจิารณาเส้นกราฟตามแนวนอนเท่านัน้ซึง่เป็นกราฟของฟังก์ชัน่ท่ี	1	เหน็ว่าระดบัภาวะ

ผู้น�าของนายกสโมสรนักศึกษาหรือนายกองค์การนักศึกษาและประธานคณะวิชาและประธานนักศึกษา																

ของสาขาวชิาแตกต่างอย่างชดัเจนกบันกัศกึษาทัว่ไป	เพือ่ให้เหน็ว่าตวัแปรด้านใดของนกัศกึษาทีส่ามารถจ�าแนก

นักศึกษา	 3	 กลุ่มได้	 จึงเสนอผลการวิเคราะห์ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	 loading)	 ของแต่ละตัวแปร										

ในฟังก์ชั่นที่	1	ซึ่งสามารถแจกแจงนักศึกษาทั้ง	3	กลุ่มได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ได้แก่	ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของบิดามารดาของนักศึกษา	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 ประสบการณ	์																

การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาและแรงบันดาลใจของนักศึกษา	ดังตารางที่	2	

ภาพที่ 1	 แสดงจุดร่วมของค่าเฉลี่ย	(Centroid)	ของตัวแปรนักศึกษาทั้ง	8	ตัวแปรของผู้น�านักศึกษาสถาบัน

	 	 อุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษา	3	กลุ่ม
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	 	 จากค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ	(Factor	loading)	ในตารางที	่2	พจิารณาค่าน�า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่	

±	0.30	ขึ้นไปซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	บ่งชี้ว่ามีตัวแปร	4	ตัวแปร	ที่จ�าแนกนักศึกษาทั้ง	 3	กลุ่มได้คือ								

1)	ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	 (EXP)	 (0.63)	2)	แรงบันดาลใจของนักศึกษา	

(INS)	(0.41)	3)	ผลการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของนกัศกึษา	(TRA)	(0.38)	และ	4)	ฐานะทางเศรษฐกจิ

ของบิดามารดาของนักศึกษา	(POS)	(0.33)	ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	(ACH)	(0.10)	แรงจูงใจใฝ่รู้

ของนกัศกึษา	(MOT)	(0.08)	การอ่านประวตับิคุคลส�าคญัของนกัศกึษา	(PRO)	(-0.18)	ภาวะผู้น�าของบดิามารดา

ของนักศึกษา	 (PRA)	 (-0.17)	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบต�่ากว่า	 0.30	 ลงมาและไม่ต�่ากว่า	 -0.30	 บ่งชี้ว่า															

ตัวแปรเหล่านี้ไม่สามารถจ�าแนกนักศึกษาทั้ง	3	กลุ่มได้

อภิปรายผล 
	 1.	 การศกึษาระดบัภาวะผูน้�านกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้	3	กลุ่ม	

จ�านวน	135	คน	มีฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	แสดงว่า	บิดามารดา

ของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับปานกลาง	 ที่สามารถเล้ียงดูครอบครัว															

และสามารถส่งเสยีให้นกัศกึษาเรยีนระดบัอดุมศกึษาและมบีางส่วนเป็นผู้น�านกัศึกษา	ภาวะผู้น�าของบดิามารดา						

ของนักศึกษา	 มีบิดามารดาเคยเป็นผู้น�าร้อยละ	 17	 แม้ว่าอาจเป็นจ�านวนน้อยแต่ก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี						

ในการเป็นผู้น�าของนักศึกษาเพราะบิดาและมารดาซ่ึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้น												

ในนักศึกษาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก	ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	มีผลการเรียน

อยูใ่นระดบัดี	ซึง่บ่งชีไ้ด้ว่าผลการศกึษาของนกัศกึษาท่ีมผีลการเรยีนอยูใ่นระดับดส่ีงผลต่อภาวะผูน้�าของนกัศึกษา	

ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	 มีนักศึกษาเคยเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษา												

ร้อยละ	 16	 ถงึแม้ไม่มากนกัแต่กแ็สดงให้เหน็ว่าการเป็นผูน้�าในระดบัมธัยมศกึษาของนกัศกึษาส่งผลต่อภาวะผูน้�า

ของนักศึกษา	 แรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษา	 อยู่ในระดับมาก	 แสดงว่าแรงจูงใจใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้นักศึกษา									

มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก	เพราะการสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้จะส่งผลในการปรับเปลี่ยนให้้เกิดแรงจูงใจภายในด้วย

ซึ่งสามารถน�าไปใช้้ได้ในสถานการณ์ของการเรียนต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา																

ตารางที่ 2	ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	(Factor	loading)	แต่ละตัวแปรทั้ง	8	ตัวแปรในฟังก์ชั่นที่	1

	ตัวแปรที่แจกแจงภาวะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบฟังก์ชั่นที่	1

ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	(EXP)	 0.63

แรงบันดาลใจของนักศึกษา	(INS)	 0.41

ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	(TRA)	 0.38

ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	(POS)	 0.33

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา	(ACH)	 0.10

แรงจูงใจใฝ่รู้ของนักศึกษา	(MOT)	 0.08

การอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา	(PRO)	 -0.18

ภาวะผู้น�าของบิดามารดาของนักศึกษา	(PRA)	 -0.17



225   NRRU Community Research Journal Vol.12 No.2 (May - August  2018)

อยูใ่นระดบัมาก	แสดงว่าแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นปัจจยัส�าคญัในการส่งเสรมิการท�างานอย่างมเีป้าหมายและประสบ

ผลส�าเรจ็	เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ	สามารถแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเหมาะสม	นกัศึกษา

สามารถน�าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาท�างานให้ได้รับความ	ส�าเร็จตามแผนที่วางไว้	โดยใช้สติปัญญา	ความพยายาม	

ความสามารถ	 มีแบบแผนในการท�างาน	 มีความตั้งใจในการท�างานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น							

การอ่านประวัติบุคคลส�าคัญของนักศึกษา	 อยู่ในระดับปานกลาง	 แสดงว่าการที่ได้อ่านประวัติบุคคลส�าคัญ										

จนท�าให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาในด้านต่าง	 ๆ	 ของของบุคคลส�าคัญทั้งประวัติความเป็นมา	 พฤติกรรม	

แนวความคิด	 การกระท�า	 ตลอดจนวิธีการท�างาน	 การด�าเนินชีวิต	 ประสบการณ์และผลงานของบุคคลน้ัน	 ๆ								

จะส่งผลต่อระดับของภาวะผู้น�านักศึกษาและแรงบันดาลใจของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง	แสดงว่าแรงบันดาลใจ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความเป็นผู้น�าอย่างมีเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จ	 เป็นแนวทางในการ										

ด�าเนินชวีติ	 เป็นแรงขบัเคล่ือนให้มคีวามพยายามทีจ่ะท�างานให้ดแีละประสบผลส�าเรจ็	ซึง่การสร้างแรงบนัดาลใจ

นักศึกษาสามารถสร้างได้	 3	 ประการ	 คือ	 การศึกษาประวัติและเห็นแบบอย่างของบุคคลส�าคัญของโลก																					

คร	ูอาจารย์	ทีเ่ชีย่วชาญทางวิชาการและเป็นครทูีด่ศีลีธรรมและวกิฤตใินชวีติของบคุคลทีส่ามารถ	เปลีย่นวกิฤติ

เป ็นโอกาสได ้ 	 ระดับของตัวแปรตามของนักศึกษาดังกล ่าวนั้น	 ส ่วนมากของนักศึกษา	 3	 กลุ ่ม																																																	

แตกต่างกันพอสมควร	 ยกเว้นประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษาและภาวะผู้น�า														

ของบิดามารดาของนักศึกษาแตกต่างกันมาก	(กฤษมันต์	วัฒนาณรงค์,	2558;	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2557;	

สมใจ	รักษาศรี,	2558;	ส�าเริง	บุญเรืองรัตน์,	2558;	Franken,	1998;	Quinn,	1990;	Martin	&	Others,	2008	

และ	Mullis	&	Others,	2008)	

	 2.	 ตัวแปรที่แจกแจงภาวะผู้น�าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								

โดยการเปรียบเทียบจุดร่วมของค่าเฉลี่ย	(Centroid)	พิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบของ	8	ตัวแปร	มีตัวแปร	

4	ตัวแปรที่แจกแจงนักศึกษาทั้ง	3	กลุ่มได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ได้แก่	ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา

ของนักศึกษา	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับ

มัธยมศึกษาของนักศึกษาและแรงบันดาลใจของนักศึกษา	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 2.1	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	 แสดงให้เห็นว่าในประเทศที่ประชาชน									

หรือครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงบุตรธิดามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 ในขณะที่ประเทศที่ประชาชน					

หรือครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต�่าบุตรธิดามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	 โดยปกติโดยเฉพาะประเทศไทย

นกัเรยีนทีม่าจากครอบครวัทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงูมกัจะได้รับเลือกให้เป็นหวัหน้าช้ันหรอืเป็นประธานนกัเรยีน

ของโรงเรียน	 ด้วยเหตุนี้ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาส่งผลกับระดับภาวะผู้น�าของนักศึกษา	 (Martin	 &	

Others,	2008	และ	Mullis	&	Others,	2008)	

	 	 2.2	 ผลการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของนักศกึษา	ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมของนกัเรยีน

ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่4	จนถึงจบการศกึษาในระดับมธัยมศกึษาปีที	่6	ของกลุม่ตวัอย่างทัง้	3	กลุม่ทีท่�าการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูพบว่ามเีกรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัด	ีคอื	3.12	บ่งบอกได้ว่านกัศึกษาเหล่านีมี้ความตัง้ใจเรยีนท�าให้

มีผลการเรียนในระดับดีจึงส่งผลต่อการเป็นผู้น�านักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	

	 	 2.3	 ประสบการณ์การเป็นผู้น�าในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา	 เป็นการรวบรวมประสบการณ์

การเป็นผู้น�านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีเคยเป็นหัวหน้าชั้นหรือประธานนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา													

ตอนปลาย	 ซึ่งประสบการณ์เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก	 ๆ	 ด้าน	 ประสบการณ์ที่มีผลต่อการเป็นผู้น�า															

ในระดับมัธยมศึกษา	 มีอยู่	 2	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 ประสบ	 การณ์ตรงเป็นประสบการณ์ที่เราได้ปะทะหรือสัมผัส									
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ด้วยตวัเองได้พบเอง	กระท�าเอง	ได้ยนิได้ฟังเอง	และ	2)	ประสบการณ์รองหรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	“ประสบการณ์

ทางอ้อม”	เป็นประสบการณ์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดหรือรบัรู้มาอกีทอดหนึง่	โดยประสบการณ์การเป็นผูน้�าในระดบั

มัธยมศึกษาของนักศึกษาส่งผลต่อภาวะผู้น�าของนักศึกษาในปัจจุบัน	

	 	 2.4	 แรงบันดาลใจของนักศึกษา	 เป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือท�าตามสิ่งที่คิดไว้เพื่อให้ประสบผล

ส�าเร็จในภายภาคหน้า	 แรงบันดาลใจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะท�าให้นักศึกษามีความตั้งมุ่งม่ันในการเรียน										

เพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็ในการศกึษาและมพีลงัใจในการทีจ่ะไปท�างานในส่ิงทีต่นเองเรยีนมาหรอืท�างานทีต่นเอง

อยากจะท�า	 ซึ่งแรงบันดาลใจส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่รู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคล	 เพราะว่าแรงบันดาลใจ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลในการท�างาน	 ท�าให้นักศึกษามุ่งม่ันท�างานที่จะท�าให้

ประสบผลส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ	 โดยแรงบันดาลใจนักศึกษาสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้

จากสาเหตุ	 3	 ประการ	 ดังนี้	 1)	 การได้ศึกษาประวัติของบุคคลส�าคัญของโลกและของไทยท�าให้ได้ทราบ															

ความเป็นมาของบุคคลส�าคัญเหล่านั้นว่ากว่าจะประสบ	 ผลส�าเร็จในชีวิตต้องใช้ความพยายาม	 ฝึกฝน	 อดทน								

จนประสบผลส�าเร็จ	 ท�าให้เกิดความประทับใจและเป็นแบบอย่างให้น�าไปปฏิบัติตาม	 2)	 การที่ได้ศึกษากับครู	

อาจารย์ที่ความรู้ความ	 สามารถทางวิชาการ	 และเป็นครูที่ดีศีลธรรม	 ท�าให้ได้ความรู้ที่ครู	 อาจารย์สั่งสมมา											

ซึง่เป็นความรูท้ีม่คีณุค่าท�าให้ศษิย์ได้รบัความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์และถกูต้องและการได้เล่าเรยีนกบัครทูีด่ศีีลธรรม

ท�าให้ศษิย์ได้เหน็จรยิวตัรอนังดงามมศีลีธรรมอันน่ายกย่องของคร	ูท�าให้เป็นแบบอย่างทีศ่ษิย์จะน�าไปเป็นตวัอย่าง

ที่ดีได้	และ	3)	วิกฤติในชีวิตของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้		บุคคลแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน

บางคนเกิดมาฐานะดี	 บางคนเกิดมีฐานะยากจน	 หรือบางคนมีโอกาสในชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกัน	 แต่ในวิกฤติ												

ของชีวิตของแต่ละคนนั้นถ้าสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส	 ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านั้นรวมถึง									

มีความอดทนที่จะผ่าฟันปัญหาไปให้ได้ก็สามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อแรงบันดาลใจ															

ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	(วาสนา	ค�าด้วง,	2559	และ	ส�าเริง	บุญเรืองรัตน์,	2558)	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ 

	 	 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสามารถน�าผลวิจยัทีพ่บว่ามตีวัแปร	4	ตวัแปรได้

คือ	 1)	 ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาของนักศึกษา	 2)	 ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย											

ของนกัศกึษา	3)	ประสบการณ์การเป็นผูน้�าในระดบัมธัยมศกึษาของนกัศกึษา	และ	4)	แรงบนัดาลใจของนกัศกึษา	

ที่จ�าแนกนักศึกษาที่เป็นผู้น�านักศึกษาทุกระดับและนักศึกษาทั่วไป	น�าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้น�า

นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย 

	 	 2.1	 ท�าการวจิยัเปรียบเทยีบภาวะผูน้�านกัศกึษากบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัเพือ่น�าผลทีไ่ด้มาพฒันา

ภาวะผู้น�านักศึกษาต่อไป	

	 	 2.2	 ท�าการวิจัยภาวะผู้น�านักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา	เพื่อน�าผลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับ

ภาวะผู้น�านักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป

	 	 2.3	 ควรท�าการวจิยัตวัแปรอืน่นอกเหนอืจาก	8	ตวัแปรในครัง้นีเ้พือ่จะได้ทราบถงึตวัแปรอืน่ทีอ่าจ

มีผลต่อภาวะผู้น�าของนักศึกษา
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