
155   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.3 (September - December 2017)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา										

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 และ	2)	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพของตัวบ่งชี้คุณลักษณะ

ของผูน้�านกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง	ผู้วจัิยด�าเนนิการวจิยั	โดยศกึษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์	 เพื่อก�าหนดเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้	

น�ามาสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีความเที่ยงตรง																

ของเนื้อหาโดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหารายข้อ	(CVI)	โดยมีค่า	

I-CVI	อยู่ระหว่าง	 .80-1.00	และค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือทั้งชุด	มีค่าเท่ากับ	0.97	และ	

ค่าความเชื่อมั่น	 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 มีค่าเท่ากับ	 0.87			

น�าไปเก็บกับกลุ ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู ้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง														

จ�านวน	 1,139	 คน	 น�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 (Exploratory	 factor	 analysis)	 จากนั้นผู้วิจัย												

ได้น�าตัวบ่งชี้ที่ได้จากการด�าเนินการข้างต้นมาสร้างแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด	 คือ											

ผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา	 ท่ีมีความประพฤติดีเด่น	 ผลการเรียนดี	 มีผลงานความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรมทีด่เีด่นและเป็นนกัศกึษารางวลัพระราชทาน	จ�านวน	51	คน	วเิคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่

ที่ได้จากเกณฑ์การประเมินระดับมาก	(X	=	3.50)	โดยใช้สถิติ	t-test	

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
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	 ผลการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค							
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วย	 9	 องค์ประกอบ	 89	 ตัวบ่งช้ี	 สามารถอธิบายความแปรปรวน													
ของ					ตวับ่งชีไ้ด้ร้อยละ	85.49	เรยีงตามค่าร้อยละของการอธบิายความแปรปรวนจากมากไปหาน้อยตามล�าดบั	
คือ	 1)	 ด้านความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 อธิบายความแปรปรวนได้สูงสุด	 ร้อยละ	 23.85	 มี	 12	 ตัวบ่งชี้														
2)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	16.90	มี	 10	ตัวบ่งชี้	 3)	ด้านการพัฒนาตนเอง	
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 13.69	 มี	 10	 ตัวบ่งชี้	 4)	 ด้านการตัดสินใจ	 อธิบายความแปรปรวน																										
ได้ร้อยละ	 12.66	 มี	 	 10	 ตัวบ่งช้ี	 5)	 ด้านความคิดสร้างสรรค์	 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 11.33																													
มี	 10	ตัวบ่งชี้	 6)	ด้านการท�างานเป็นทีม	อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	6.55	มี	 10	ตัวบ่งชี้	 7)	ด้านการ												
มีมนุษยสัมพันธ์	อธิบายความแปรปรวนได้	ร้อยละ	3.14	มี	10	ตัวบ่งชี้	8)	ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ	1.75	มี	9	ตัวบ่งชี้	และ	9)	ด้านการสื่อสาร	อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	1.68					
มี	8	ตัวบ่งชี้	
	 จากการน�าตัวบ่งชี้ที่ค้นพบไปทดสอบกับกลุ่มผู ้รู ้แจ้งชัดปรากฏว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติทุกตัวบ่งช้ี																
ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตัวบ่งชี้	ทั้ง	89	ตัว	มีความเที่ยงตรงตามสภาพ	
ค�าส�าคัญ :	ตัวบ่งชี้,		คุณลักษณะผู้น�านักศึกษา	

ABSTRACT 
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	of	leadership	characteristics	of	students	
in	the	higher	educational	institutions	with	the	lower	Northeastern	region,	and	2)	to	ensure	
concurrent	validity	of	those	indicators.	The	factors	and	indicators	were	determined	after	an	
extensive	 review	 of	 literature	 and	 interviews	 from	 experienced	 experts..	 The	 research																					
instrument	used	for	collecting	data	was	a	five	rating	scale	questionnaire.	The	I-CVI	was	.80-1.00	
and	S-CVI	was	 .97	by	7	education	 specialists.	 	 The	questionnaires	were	 tried	out	with	30									
leadership	of	students	in	the	higher	educational	institutions	with	the	lower	Northeastern	region.	
The	level	of	reliability	was	.87.	Sample	of	the	study	consisted	of	1,139	samples.	The	data	were	
analyzed	by	using	exploratory	factor	analysis.	Then	a	questionnaire	based	on	the	indicators	
was	 given	 to	 51	 good	 leadership	 of	 students,	 who	 had	 a	 best	 qualification	 in	 studying,																
behavior,	 creative	 thinking,	 innovation	and	best	 rewarding.	Data	 analysis	was	 analyzed	by	
using	t-test.	
	 The	 findings	 of	 this	 research	 were	 9	 factors	 and	 89	 indicators	 of	 leadership																												
characteristics	of	students	in	the	higher	educational	institutions	with	the	lower	northeastern	
region.	The	variance	of	89	indicators	was	85.49.	Factors	Loading	value	ranked	from	the	highest	
to	the	lowest	included	1)	Transformational	leadership	with	12	indicators,	the	highest	variance	
at	23.85%,	2)	Moral	and		Ethics	with	10	indicators,	the	variance	at	16.90%,	3)	Self-development	
with	10	 indicators,	 the	variance	at	13.69%,	4)	Decision	with	10	 indicators,	 the	variance	at	
12.66%,	 5)	 Creativity	 with	 10	 indicators,	 the	 variance	 at	 11.33%,	 6)	 Team	Work	with	 10																			
indicators,	the	variance	at	6.55%,	7)	Relationships	with	10	indicators,	the	variance	at	3.14%,		
8)	 Self-confidence	 with	 9	 indicators,	 the	 variance	 at	 1.75%	 and	 9)	 Communication	 for																			
Successes	with	8	indicators,	the	variance	at	1.68%.	
	 These	indicators	were	proved	by	experts	and	showed	statistical	significance.	This	assure	
that	the	89	indicators	were	concurrently	valid.	

Keywords :	Indicators,	Leadership	characteristics	of	students	
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บทน�า 
	 ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติน้ัน	 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ศกัยภาพ	เนือ่งจากการศกึษาเป็นกระบวนการหนึง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้และคุณธรรมมีวิวัฒนาการในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างมีความสุข	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2544,	น.	5)

	 การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีพึ่งเป็นไปตามความเจรญิงอกงามของบคุคล	สงัคม	และประเทศชาติ

โดยทั่วกันในสังคมไทย	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	6	ที่บัญญัติให้การจัดการ	

ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยแบบองค์รวม	 (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	

2547)	ให้มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน	และเทียบเคียงมาตรฐานสากล	สามารถเทียบคุณวุฒิระดับนานาชาติ	

ให้สถาบนัอดุมศกึษารบันโยบายจากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	โดยการจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ

พัฒนาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	Qualifications	 Framework	 for	

Higher	Education,	TQF	:	H.	Ed.)	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	และตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	(National	

Qualifications	Framework,	Thai	NQF)	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2557)	ที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง

และความต้องการของสังคมในวงกว้าง	

	 ปัจจบุนัเมือ่สภาพสงัคมเปลีย่นไปอย่างมาก	ทัง้ด้านการเมอืง	เศรษฐกิจ	สงัคม	และค่านยิม	สงัคมในการ

ด�าเนินล�าดับกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ซึ่งเป็นสังคมย่อยที่อยู่ภายใต้สังคมใหญ่ย่อมรับผลกระทบ

เช่นเดยีวกนั	นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามสนใจในการท�ากจิกรรมน้อยลง	ไม่เหน็คณุค่าหรือความส�าคญัของกจิกรรม	

โดยเฉพาะในฐานะผู้น�านักศึกษายังขาดความรู้	 ขาดทักษะ	ขาดประสบการณ์	ขาดภาวะผู้น�าที่ดีในการท�างาน	

ท�าให้กจิกรรมทีด่�าเนนิไปเป็นรปูแบบเดมิ	ๆ 	ขาดการพฒันา	อกีทัง้ยงัพบว่า	บณัฑิตทีจ่บออกไปท�างานในองค์การ

ต่าง	ๆ	มีข้อบกพร่องในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	บกพร่องในด้านความนับถือและเกรงใจผู้อื่น	บกพร่องด้านจริยธรรม		

มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน	ขาดความอดทน	ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ไม่มีความรับผิดชอบ	และขาดภาวะผู้น�า	

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2551)	

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัในฐานะบคุลากรในสถาบนัอดุมศึกษา	ได้ตระหนกัถงึความ	ส�าคัญ

ของผู้น�านักศึกษา	 เพราะเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความสมบูรณ	์											

และสามารถพัฒนานักศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ	 ทั้งทางด้านของความรับผิดชอบ	 มีความริเริ่มสร้างสรรค์	

และกล้าคิด	 กล้าตัดสินใจ	 และมีภาวะผู้น�า	 แต่จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 พบว่า	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษายังมีน้อยมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับ								

การพัฒนาองค์ประกอบและตวับ่งชี	้คณุลกัษณะของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษายงัไม่มกีารศกึษาค้นคว้ามาก่อน		

อกีทัง้การสรรหา	การคดัเลอืกต�าแหน่งผูน้�านกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	ยงัไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานต�าแหน่ง													

ลักษณะงาน	และวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของผู ้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค												

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

	 2.	 เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามสภาพขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผู้น�านกัศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ได้องค์ความรู้ใหม่	 ด้านตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก												
เฉียงเหนือตอนล่าง	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป	
	 2.	 ผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 สามารถน�าองค์ความรู้	
คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่าง	 ๆ												
ในมหาวิทยาลัยให้เกิดความส�าเร็จ	
	 3.	 ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์		
และหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาต่อไป	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยออกเป็น	3	ขั้นตอน		
	 ตอนที่	 1	 การก�าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค										
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ด�าเนินการโดย	1)	ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2)	สัมภาษณ์
ผู ้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ												
ภาวะผูน้�านกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง	และ	3)	สรปุข้อมลูทีไ่ด้น�ามาวเิคราะห์	
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ	 และตัวบ่งช้ีคุณลักษณะภาวะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก							
เฉียงเหนือตอนล่างได้	9	องค์ประกอบ	110	ตัวบ่งชี้	
	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค								
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ด�าเนินการโดย	 1)	 สร้างเครื่องมือวิจัยในลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง																	
ตามเนื้อหา	(Content	validity)	(Polit	&	Beck,	2006,	pp.	489-497	อ้างถึงใน	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์,	2555)	
เพื่อหาดัชนีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาเป็นรายข้อ	 (I-CVI)	 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	 0.80-1.00	 วิเคราะห์ดัชนีความ	
เที่ยงตรงทั้งฉบับ	 (S-CVI)	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.97	 จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 50	 คน																			
เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค	มีค่าเท่ากับ	0.87	2)	 เก็บรวบรวมข้อมูล	
โดยก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	1,139	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	
และ	3)	วเิคราะห์องค์ประกอบโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ		สกดัปัจจยัเพือ่พจิารณาจดักลุ่มตวัแปร
ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 	 (Principal	component	analysis	 :	PCA)	และใช้วิธีการหมุนแกนแบบ	
Orthogonal	ด้วยวิธี	Varimax	
	 ตอนที่	 3	 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามสภาพจริงของตัวบ่งช้ีคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ด�าเนินการโดย	 1)	 พัฒนาตัวบ่งชี้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล	
สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จ�านวน	89	ข้อ	 2)	 เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด	
(Known	 group)	 เป็นผู้น�านักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด่น	 ผลการเรียนดี	 มีผลงานความคิดสร้างสรรค์															
และนวัตกรรมที่ดีเด่น	 หรือเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานจ�านวน	 51	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง																
(Purposive	sampling)	และ	3)	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่าเฉลี่ย	
(Mean)	กบัเกณฑ์ประเมนิท่ีมรีะดบั	3.50	ตามการแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบองิเกณฑ์	(Criterion	reference)												
โดยการใช้	 t-test	 (วิเชียร	 เกตุสิงห์,	 2538)	 เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ที่ค้นพบในการวิจัย	 มีความเท่ียงตรง																						

ตามสภาพจริง	(Concurrent	validity)	
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ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา            

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

	 	 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ	พบว่า	ได้องค์ประกอบ	9	องค์ประกอบ	89	ตวับ่งช้ี	สามารถ

ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ	85.42	โดยองค์ประกอบที่	1-9	มีค่าไอเกนเท่ากับ	

26.23,	16.90,	13.69,	12.66,	11.33,	6.55,	3.14,	1.75	และ	1.68	ตามล�าดับ	

	 	 1.1	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	มจี�านวนตวับ่งชีม้ากทีสุ่ด	จ�านวน	

12	 ตัวบ่งชี้	 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 23.85	 มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	 0.80-0.53	 ตามล�าดับดังนี	้											

1)	 วิสัยทัศน์และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่	 2)	 มีความเป็นผู้น�าในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ									

เรยีนรูแ้ก่เพือ่นรวมงาน	3)	น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการบรหิารจดัการ	4)	แสวงหาความรูท้างวชิาการใหม่

อยูเ่สมอ	5)	มอบหมายงานทีส่อดคล้องกบัความรูค้วามสามารถของเพือ่นร่วมงาน	6)	มกีารตัง้เป้าหมายทีท้่าทาย

สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน	 7)	 สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ส่ิงใหม่	 ๆ	 และยอมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง	 8)	 ส่งเสริมให้เพื่อร่วมงานรู้จักการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ	 9)	 มุ่งมั่นในการ

ท�างานให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	10)	สามารถจูงใจให้เพื่อนร่วมงานคล้อยตาม	11)	สามารถประเมินความ

ส�าเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการท�างาน	และ	12)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและถูกต้อง	

	 	 1.2	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจรยิธรรม	มจี�านวนตวับ่งชี	้จ�านวน	10	ตวับ่งชี	้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 16.90	 มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	 0.813-0.511	 ตามล�าดับดังน้ี	 1)	 ปฏิบัติหน้าที่										

ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	2)	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	3)	รักษาเกียรติของตนเองและให้เกียรติผู้อื่น

อยู่เสมอ	 4)	 มีระเบียบวินัยในการท�างาน	 5)	 ไม่ล�าเอียงด้วยอคติ	 หรือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน											

6)	 มีจิตส�านึกในความเป็นผู้น�านักศึกษาที่ดี	 7)	 รักษาค�าพูด	 มีสัจจะ	 และเชื่อถือได้	 8)	 ยึดมั่นขนบธรรมเนียม	

กติกาของสังคม	9)	รักษาผลประโยชน์ของสถาบันการศึกษาของตนเองอย่างเต็มความสามารถ	และ	10)	ปฏิบัติ

งานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

	 	 1.3	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการพฒันาตนเอง	มจี�านวนตวับ่งชี	้จ�านวน	10	ตวับ่งชี	้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	13.69	มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	0.743-0.572	ตามล�าดับดังนี้	1)	สนใจและปรับตัว

ให้ทนักบัวทิยาการใหม่อยูต่ลอดเวลา	2)	รูจ้กัใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัให้เหมาะกบัการส่ือสาร	3)	เป็นผู้ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

อย่างสม�่าเสมอ	 4)	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น	 5)	 มุ่งมั่นแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ														

ที่หลากหลาย	 6)	 สามารถเรียนรู้และพัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง	 7)	 น�าความรู้ไปใช้ได้อย่าง						
ถูกต้องตามหลักการและจุดมุ่งหมาย	 8)	 น�าความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ของตน	 9)	 สามารถ																		
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง	 และ	 10)	 สามารถ														
พัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา	 พร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน																					
และประชาคมโลก	
	 	 1.4	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านการตัดสินใจ	 มีจ�านวนตัวบ่งชี้	 จ�านวน	 10	 ตัวบ่งชี้	 สามารถ
อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ	12.66	มค่ีาน�า้หนกัตัง้แต่	0.84-0.57	ตามล�าดับดงันี	้1)	สามารถตดัสนิใจเลอืก
ทางออกที่ดีที่สุดเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	 2)ตัดสินใจบนหลักการของเหตุและผล	 3)	 ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง						
เชื่อถือได้ในการตัดสินใจ	 4)	 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันก่อนการตัดสินใจ	 5)	 รับผิดชอบในผล		
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ของการตัดสินใจของตนเอง	 6)	 ตัดสินใจเป็นบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนด	 7)	 มีการ												
ประสานงานกบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการตดัสินใจ	8)	ตดัสินใจเลือกทางเลือกทีท่�าให้งานส�าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายขององค์กร	9)	สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว		และทันต่อสถานการณ์	และ	10)	มีความกล้า	
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับขัน	
	 	 1.5	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านความคดิสร้างสรรค์	มจี�านวนตวับ่งชี	้จ�านวน	10	ตวับ่งชี	้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	11.33	มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	0.72-0.51	ตามล�าดับดังนี้	1)	มีความสนใจ	อยากรู้
อยากเห็น	 2)	 มีความเป็นตัวของตัวเอง	 กล้าน�าเสนอวิธีการและแนวทางใหม่	 ๆ	 อย่างสร้างสรรค์	 3)	 เป็นคน											
ที่กล้าเสี่ยงกล้าเผชิญความผิดพลาดในสิ่งที่ถูกต้อง	 4)	 หมั่นฝึกฝนความคิดอย่างสม�่าเสมอ	 5)	 เป็นผู้ที่มองโลก						
ในมมุกว้างและยดืหยุน่	6)	เป็นคนช่างสงัเกต	ช่างจดจ�ารายละเอียดต่าง	ๆ 	เป็นอย่างด	ี7)	มกีารพฒันานวตักรรม
และพฒันางานในสิง่ใหม่	ๆ 	ให้ส�าเรจ็	8)	สามารถผสมผสานความคดิหรอืสิง่ทีแ่ตกต่างเข้าด้วยกนัอย่างสร้างสรรค์	
9)	 มีความอยากรู้อยากเห็น	 สนุกสนาน	 และชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่	 และ	 10)	 มีความคิดหลายมิติ													
คิดบวกเชิงกว้างและลึกเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
	 	 1.6	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการท�างานเป็นทมี	มจี�านวนตวับ่งชี	้จ�านวน	10	ตวับ่งช้ี	สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 6.55	 มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	 0.78-0.51	 ตามล�าดับดังนี้	 1)	 มีการสร้างความไว้
วางใจกันในหมู่สมาชิกทีมงาน	 2)	 แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้สมาชิกของทีมได้ท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 3)	 มีการมอบหมายงานให้สมาชิกอย่างเหมาะสม	 ตรงตามความสามารถของเพื่อนร่วมงาน																
4)	 มีการรับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผู้อื่นอย่างต้ังใจ	 และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 5)	 มีการสร้างขวัญ						
ก�าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทีมงาน	6)	มีการให้ข้อมูลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์แก่ทีมงาน														
7)	มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผล	8)	มกีารยกย่อง	ชมเชยและให้รางวลัอย่างเหมาะสม	9)	ก�าหนดแบบแผน
การปฏิบัติของทีมและระบบงานของทีมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกของทีม	 และ	 10)	 สามารถน�าจุดเด่น										
จุดดี	ของเพื่อนร่วมงานแต่ละบุคคลมาช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย	
	 	 1.7	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการมมีนษุยสมัพนัธ์	มจี�านวนตวับ่งชี	้จ�านวน	10	ตวับ่งชี	้สามารถ
อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ	3.14	มค่ีาน�า้หนกัตัง้แต่	0.78-0.51	ตามล�าดบัดงันี	้1)	ยิม้แย้มแจ่มใสกบัเพือ่น
ร่วมงานและบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างเป็นปกติวิสัย	 2)	 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอย่างมีเหตุผล																		
3)	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันในทุกสถานการณ์	 4)	 มีความจริงใจ	 ตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งกับเพื่อนร่วมงาน																
5)	เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน	เช่น	ช่วยเหลือ	สนับสนุน	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	6)	ยอมรับนับถือเพื่อนร่วมงาน				
7)	 มีความรัก	 ความผูกพัน	 หรือความห่วงใยซึ่งกันและกัน	 8)	 มีความสุภาพเรียบร้อยในการติดต่อกับเพื่อน										
ร่วมงาน	9)	ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขระหว่างเพื่อนร่วมงาน	และ	10)	ให้ความสนใจต่อเพื่อนร่วมงาน	

	 	 1.8	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 มีจ�านวนตัวบ่งช้ี	 จ�านวน	 10	 ตัวบ่งชี	้

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	1.75	มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	0.80-0.54	ตามล�าดับดังนี้	1)	มีความมั่นคง

ทางอารมณ์	2)	มีความทะเยอทะยาน	ตั้งใจ	แน่วแน่	มุ่งมั่น	3)	คิดทางบวกและเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถท�างาน

แม้เป็นงานที่ยาก	4)	สามารถพึ่งตนเองและน�าตนเองได้	5)	มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน	และไม่ดูถูก

เหยียดหยามตนเอง	 6)	 มีการตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในการท�างานและคิดว่าจะท�างานได้อย่างส�าเร็จ	 7)	 มีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	 8)	 มีความเข็มแข็ง	 กล้าหาญ	 อดทนและย่อท้อต่อความยากล�าบาก																										

และ	9)	มีความมั่นคงในความคิดและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม	
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	 	 1.9	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการสือ่สาร	มจี�านวนตวับ่งชีน้้อยทีส่ดุ	จ�านวน	8	ตวับ่งชี	้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 1.68	 มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	 0.76-0.54	 ตามล�าดับ	 1)	 สามารถถ่ายทอด																

และเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน	2)	สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น	ชัดเจนท�าให้เพื่อนร่วมงาน	

มเีข้าใจในการท�างาน	3)	สามารถสือ่สารได้รวดเรว็	ฉบัไวทนัต่อเหตกุารณ์และสถานการณ์	4)	สามารถพดูส่ือสาร

ในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5)	สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน	6)	สามารถ

รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน	เพื่อนักศึกษาด้วยความพินิจ	วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ	และ	7)	ออกค�าสั่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เพื่อร่วมงานได้อย่างถูกต้อง	ชัดเจน	เป็นลายลักษณ์อักษร		

 2. ผลการวเิคราะห์เพือ่ยนืยันความเทีย่งตรงตามสภาพ (Concurrent validity) ขององค์ประกอบ

และตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                    

กับกลุ่มที่รู้แจ้งชัด (Known group) 

	 	 ผลการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความเท่ียงตรงตามสภาพ	 (Concurrent	 validity)	 ขององค์ประกอบ						

และตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับกลุ่ม																

ที่รู้แจ้งชัด	 (Known	 group)	 พบว่า	 ผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง																	

ที่ได้รับคัดเลือกมีระดับคุณลักษณะต่อตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือตอนล่างในระดับมากท่ีสุด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตัวบ่งชี้											

ที่ค้นพบทั้ง	89	ตัวบ่งชี้	มีความเที่ยงตรงตามสภาพทุกตัวบ่งชี้		

อภิปรายผล 
	 1.	 การก�าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือตอนล่างกบัผลทีไ่ด้จากการวจิยั	ผลจากการศกึษาแนวคิด	ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วกับแนวคิด	ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�านักศึกษา	 คุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง	 และการพัฒนาตัวบ่งชี้และจากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและน�าไป

ประเมินความเหมาะสมเป็นตัวบ่งชี้ได้	 9	 องค์ประกอบ	 110	 ตัวบ่งชี้	 และเมื่อท�าการทดลองตามขั้นตอน															

การด�าเนินการวิจัยท�าให้ได้ข้อค้นพบใหม่ไว้	9	องค์ประกอบ	89	ตัวบ่งชี้	ประเด็นนี้พิจารณาได้ว่า	ถึงแม้ว่าชื่อ										

องค์ประกอบจะเปลี่ยนไปตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบเดิมก็กระจายไปอยู่ในองค์ประกอบใหม่	 ซึ่งสามารถ										

ยอมรับได้	ดังที่	กัลยา	วานิชย์บัญชา	(2554,	น.	4)	ได้สรุปว่า	การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคที่ใช้ในการ

จัดกลุ่มหรือการลดจ�านวนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มหรือองค์ประกอบเดียวกัน	 ตัวแปรที่อยู่ใน																		

องค์ประกอบด้วยกนัจะมคีวามสมัพนัธ์กนัมาก	โดยความสมัพันธ์นัน้อาจจะเป็นไปใยทศิทางบวกหรอืทศิทางลบ

ก็ได้	ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กัน	น้อยมาก	

	 	 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	จะต้องเกิดจากองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ	เพราะจากสภาพสังคมปัจจุบัน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ผู้น�านักศึกษาจะต้องมีลักษณะเด่นชัด	 ทันต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง									

และมีการบริหารกิจการนักศึกษาหลายรูปแบบ	



162   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

	 2.	 องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง													

ผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจและได้องค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�านกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	องค์ประกอบ	อภิปรายผลตามล�าดับได้ดังนี้	

	 	 2.1	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะ

ผู ้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง																							

ในประเด็นน้ีพิจารณาได้ว่า	 อาจเป็นเพราะคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาในยุคท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น	ผู้น�านักศึกษาควรมีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	เพื่อที่จะท�าให้

การบริการกิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลส�าเร็จต่อองค์กร	ดังที่	 เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ	์

(2547,	 น.	 62-66)	 ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนสภาพ	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Cheaupalakit	(2002)	ได้ศกึษาแบบภาวะผู้น�าของผูบ้ริหารสตรีและผูบ้รหิารชายระดับอดุมศกึษาในประเทศไทย

พบว่า	 โดยทั่วไปการให้รางวัลตามสถานการณ์เป็นแบบภาวะผู้น�าที่เด่นมากท่ีสุดในกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว								

ส�าหรับองค์ประกอบของภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนสภาพทั้งหมดเป็นรูปแบบภาวะผู้น�าที่มีความเด่นชัดมากที่สุด	

เป็นอันดับสอง	 ตามด้วยการบริหารแบบวางเฉย	 (Management-by-exception)	 และภาวะผู้น�า																											

แบบปล่อยตามสบาย	 (Laissez-fair)	 ซ่ึงมีโอกาสพบค่อนข้างน้อย	 และพบว่าโดยทั่วไปผู้บริหารสตร	ี																				

แสดงองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของผู้น�าแบบเปลี่ยนสภาพในภาพรวมสูงกว่า	 และแสดงคุณลักษณะของภาวะผู้น�า																	

ด้านการบริหารแบบวางเฉยในภาพรวมต�่ากว่าผู้ชายอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 	 2.2	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจรยิธรรม	เป็นองค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�านกัศกึษา

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณา

ได้ว่า	 อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาได้ก�าหนดคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม	 เป็นอัตลักษณ์ประจ�า

มหาวิทยาลัย	 อีกทั้งในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเน้นนักศึกษาให้มีคุณลักษณะคุณธรรม

และจริยธรรม	ดังที่	Cover	(1991)	ได้เสนอแนวทางในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับผู้น�าไว้	10	แนวทาง

คอื	1)	สร้างจรรยาบรรณให้กบัธุรกจิ	2)	ผลกัดนัให้สมาชกิในองค์การตัง้แต่ระดบัล่างถงึสงูสดุเข้าใจจรรยาบรรณ

ของธุรกิจให้ตรงกัน	3)	น�าเอาจรรยาบรรณผนวกเข้าไปสู่ระบบการประเมินผลงานทุกระดับ	4)	ให้การยอมรับ

และให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด	5)	สร้างระบบการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ที่สร้างขึ้น	6)	อภิปรายจรรยาบรรณที่ขาดความชัดเจนร่วมกัน	7)	เผยแพร่จรรยาบรรณในสื่อสิ่งพิมพ์	8)	มีการ

สอบถามความเข้าใจจรรยาบรรณของพนักงานในองค์การ	9)	สร้างระบบการให้ค�าปรึกษาทันทีผ่านทุกช่องทาง

ที่ท�าได้	เช่น	ใช้ระบบ	Internet	และ	10)	เปิดให้มีการอภิปรายจรรยาบรรณอย่างกว้างขวาง	

	 	 2.3	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านการพัฒนาตนเอง	 เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณา

ได้ว่า	ผูน้�านกัศกึษาทีเ่ป็นผูน้�าองค์กรจะต้องมกีารพฒันาตนเอง	ซึง่ถอืว่าเป็นคณุลกัษณะหนึง่ทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรับ

การบรหิารองค์กรในบริบทปัจจบุนัมสีิง่ทีท้่ายยิง่	การพฒันาตนเองไม่ว่าจะเป็นด้วยวธิกีารใดเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรบั

การบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน	 อาจเป็นเพราะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมที่อาจท�า							

ในหน่วยงาน	หรือผ่านสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น	ๆ 	ซึ่ง	จ�ารัส	ด้วงสุวรรณ	(2545)	ได้กล่าวถึง	การพัฒนา

ตนเองในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลไว้	5	ประการ	ดังนี้	1)	ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายชีวิต	โดยเชื่อว่าตนเอง

สามารถพัฒนาได้	 จึงมีความต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น	 2)	 ความรู้สึกกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กบัผูอ้ืน่	บคุคลจะต้องพฒันาตนเองให้มคีวามรูส้กึกล้า	และมคีวามตัง้ใจอนัแน่วแน่ทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัผูอ้ืน่
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เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่นรอบข้าง	 3)	 ความรู้สึกเปิดเผยและถ่อมตน	 บุคคลจะต้องพัฒนา

ตนเองให้มีคุณลักษณะน้ี	 เพ่ือเสริมสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นรอบข้าง	 4)	 ความรู้สึกศรัทธา												

และมั่นคง	 ให้มีความเชื่อ	 ความศรัทธาในตนเองอย่างมั่นคง	 คือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	 มีคนรัก	 คนชอบ	

และเข้าใจในตัวเรา	 ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	 และ	 5)	 ความมีเสน่ห์ในตนเอง	 คือการแสดงตนว่า											

เป็นบุคคลที่ร่าเริงแจ่มใส	 แสดงว่าตนชอบบุคคลท่ีเราติดต่อด้วย	 แสดงความสนใจร่วมในส่ิงที่ผู ้อื่นสนใจ														

แสดงความชื่นชมและยกย่องผู้อื่นตามโอกาสอันควร	และแสดงคามรู้สึกคล้อยตามผู้อื่นอย่างเหมาะสม	

	 	 2.4	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการตดัสินใจ	เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านกัศึกษาสถาบนั

อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณาได้ว่า							

อาจเป็นเพราะผูน้�าต้องท�าหน้าทีใ่นการตดัสนิใจไปสูก่ารพฒันาองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ	ผู้น�าต้องมหีน้าทีใ่นการ

ชีน้�า	ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีสร้างความเข้าใจ	สร้างแรงบนัดาลใจ	สร้างความผกูผนั	และกระตุน้ให้เพือ่น

ร่วมงานมีแรงจูงใจในการท�างาน	ซึ่ง	พัชสินี	ชมพูค�า	(2554,	น.	63)	ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการตัดสินใจว่า	

ปัจจัยหนึ่งของความอยู่รอดและการเติบโตของทีมคือ	 ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ	 และการตัดสินใจต้องมี

คุณภาพและมีทางเลือกที่ดีที่สุด	เช่นเดียวกับ	โรเจอร์	มาร์ติน	(2553)	ได้กล่าวว่า	การตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่มี

ความส�าคัญยิ่ง	ทั้งนี้เพราะการท�างานใด	ๆ	ย่อมเผชิญกับเรื่องราวและปัญหาต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	

	 	 2.5	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านความคดิสร้างสรรค์	เป็นองค์ประกอบคณุลักษณะผู้น�านกัศกึษา

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณา

ได้ว่า	ผู้น�ามีความคิดใหม่	ๆ 	ที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาในสิ่งใหม่	ๆ 	มีวิธีการใหม่	หรือแนวทางใหม่	เพื่อแก้ปัญหา	

หรือตอบสนองความพอใจขององค์กร	และการบรหิารในยคุใหม่เน้นผู้น�าให้มคุีณลักษณะภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กิตติ์กาญจน์	ปฏิพันธ์	(2555)	ที่ศึกษา

โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูเ้ชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษา	พบว่า	คณุลกัษณะภาวะผูน้�า

เชิงสร้างสรรค์	 มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	 3	 ประการ	 ดังนี้	 1)	 จินตนาการ	 2)	 ความยืดหยุ่น	 3)	 วิสัยทัศน	์																			

นเรศ	 บุญช่วย	 (2555)	 ที่ศึกษาแผนกลยุทธ์ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	 พบว่า	

คุณลักษณะภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 8	 ประการ	 ดังนี้	 1)	 การมีความเป็นผู้น�า																										

2)	การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	3)	การท�างานเป็นทีม	4)	การมีความรับผิดชอบในหน้าที่	5)	การมีความสามารถ	

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	6)	การมีความคิดสร้างสรรค์	7)	การมีบุคลิกภาพที่ดี	และ	8)	การมวิสัยทัศน์	

ที่กว้างไกล	

	 	 2.6	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านการท�างานเป็นทีม	เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณา

ได้ว่า	 เป็นเพราะผู้น�าจะต้องสามารถสร้างประโยชน์ในการท�างานเป็นได้มาก	 เพื่อสามารถท�าให้งานประสบ						

ความส�าเร็จ	 หรือแม้กระทั่งงานเร่งด่วนบางคร้ังต้องใช้ก�าลังคนเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้งานส�าเร็จ	 (สยาม																

ปิยะนราธร,	2542,	น.	34)	ดังนั้นการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของมนุษย์ต้องอาศัยผู้อื่นอย่างมาก	จนอาจกล่าวได้ว่า	

มนุษย์อาจมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากมิได้อยู่ในกลุ่มคนเพราะมนุษย์ไม่อาจท�าอะไรได้ดีเพียงล�าพัง								

เหมอืนในอดตี	และความรูค้วามสามารถของแต่ละคนนัน้มขีดีจ�ากดัในขณะทีปั่ญหาของงานเร่ิมมคีวามซบัซ้อน

มากขึ้นจนเกินสติปัญญาของมนุษย์คนเดียวจะท�าได้	 ดังนั้นมนุษย์จ�าเป็นต้องหันมาท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม										

หรือทีม	
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  2.7	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการมมีนษุยสมัพนัธ์	เป็นองค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�านกัศกึษา
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณา
ได้ว่า	 อาจเป็นเพราะผู้น�านักศึกษามีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล	
หรอืกลุม่บคุคล	และน�าข้อดนีัน้มาใช้ในการบรหิารงาน	ซึง่มงีานวจิยัหลายเรือ่งทีย่นืยนัว่าการเป็นผูน้�านกัศกึษา
นั้นมักจะเอื้ออาทร	 มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ผู้น�าแสวงหาความส�าเร็จเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง								
บุคคล	สตรีทุ่มเทพลังไปที่ความพยายามของกลุ่ม	ผู้น�ามักเน้นลีลาการสนับสนุนส่งเสริม	(Fullan,	2004,	p.	3)	
การสร้างความสัมพันธ์	 (Building	 relationship)	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการเร่ิมต้น																								
การเปลี่ยนแปลง	 ประการหนึ่ง	 คือการสร้างความสัมพันธ์	 ผู้น�าจึงต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลิศ															
ระหว่างคนและกลุ่มคน	
	 	 2.8	 องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�า
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้
พิจารณาได้ว่า	อาจเป็นเพราะผู้น�านักศึกษาต้องมีการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่น	ซึ่งจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตนเอง	
ดังนั้นความเชื่อมั่นในตนเองจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งประการหน่ึง	 เพราะการด�าเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป																
ต้องอาศัยการกล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 กล้าตัดสินใจ	 กล้าเผชิญต่ออุปสรรคความยากล�าบาก	 ตลอดจนการ												
ปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม	ซึง่บคุลกิภาพเหล่านีม้คุีณค่าและเป็นประโยชน์ส�าหรบับคุคลทีจ่ะต้องเติบโตเป็นผูใ้หญ่
ในสังคมต่อไป	ซึ่ง	ชูชีพ	อ่อนโคกสูง	 (2554,	น.	99)	 ได้กล่าวว่า	 เด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีบุคลิกภาพ
แสดงตัวมากกว่าเด็กที่มีความเชื่อม่ันในตนเองต�่า	 ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับ
บุคลิกภาพแสดงตัวและเด็กชายมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงกว่าเด็กหญิง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วรรณี													
รักธรรม	 (2552,	 น.	 60)	 ที่ศึกษาการเปรียบเทียบความวิตกกังวลความต้องการผลสัมฤทธิ์	 และความรู้สึก																					
รับผิดชอบของเด็กไทยเชื้อสายจีน	 และเด็กไทยเช้ือสายไทย	 พบว่า	 เด็กไทยเชื้อชาติไทยเกรงกลัวพ่อแม	่													
และพยายามท�าตามความต้องกาของพ่อแม่แม้ตนเองจะไม่พอใจกต็าม	นอกจากนัน้การอบรมเล้ียงดขูองคนไทย	
ใช้ระบบอาวโุสมากกว่าหลกัการ	ท�าให้บตุรเกบ็กดความไม่สบายใจเอาไว้	อนัเป็นสาเหตหุนึง่ของความวติกกงัวล
และการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง	 และ	 สุรเกียรติ	 ลิ้มเจริญ	 (2554,	 น.	 6)	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง											
ความเชื่อมั่นในตนเอง	 ความวิตกกังวล	 กับระเบียบวินัยในชั้นเรียน	 พบว่า	 ระเบียบวินัยแบบประชาธิปไตย														
มคีวามสัมพันธท์างบวกกับความเชือ่มัน่ในตนเอง	แต่ความเชือ่มัน่ในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางลบกับความวติก
กังวล	ส่วนระเบียบวินัยแบบเข้มงวดกับความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กัน	
	 	 2.9	 องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการสือ่สาร	เป็นองค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�านกัศกึษาสถาบนั
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง	 ในประเด็นนี้พิจารณาได้ว่า			
อาจเป็นผูน้�านกัศึกษาจะต้องใช้การส่ือสารทีถู่กต้องเหมาะสม	มคีวามชดัเจนและประเมินสถานการณ์ขณะตดิต่อ
สื่อสารทันท่วงที	 ในยุคโลกาภิวัตน์น้ี	 การติดต่อสื่อสารถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่ให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของหน่วยงานด้วยความพงึพอใจ	
เพื่อให้สามารถบริหารองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	 เช่นเดียวกับ	สุรศักดิ์	 ปาเฮ	 (2543)	ที่สรุปคุณลักษณะของผู้น�า																				
ในยุคการปฏิรูปการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น	 ควรมีลักษณะไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ											
ทีเ่กดิขึน้	ซึง่เป็นข้อมลูข่าวสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	ทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	รวมทัง้รูจ้กั
วธิคีดิวเิคราะห์ความน่าเช่ือถอืของข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัมาอกีด้วย	นอกจากนัน้ยงัต้องมคีวามสามารถในการจดั
ระบบการสื่อสารให้ได้ผล	(Effective	communications)	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	ได้ทั่วถึงทุกระดับ
ขององค์กร	 หน่วยงาน/สถานศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(IT)	เป็นอย่างดี	
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	 3.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงตามสภาพจริงกับกลุ่มผู้รู ้แจ้งชัดขององค์ประกอบ														
และตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง	 89	 ตัวบ่งชี้								
พบว่า	ตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื	มคีวามคดิหลายมติ	ิคดิบวกเชงิกว้างและลกึเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตังิานได้จรงิ
และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	มีการสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกทีมงาน	มีการมอบหมายงานให้สมาชิก
อย่างเหมาะสม	 ตรงตามความสามารถของเพื่อนร่วมงาน	 มีการรับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผู้อ่ืน													
อย่างตั้งใจ	และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	มีความเข้มแข็ง	กล้าหาญ	อดทน
และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	 มีความม่ันคงในความคิดและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม	และสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จักรพงษ์	 	 พร่องพรมราช												
(2557)	 ที่ศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อระดับการปฏิบัติและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า		
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้น�าและบุคลากรในองค์กร	 ความรับผิดชอบในหน้าที่ส่งผลต่อคุณภาพ											
การประกันคุณภาพการศึกษา	 และ	 สุรชัย	 คงประเสริฐ	 (2539)	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ														
ตามแบบ	MBTI	 กับประสิทธิภาพทีมงาน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพ																		
ในการท�างานเป็นทมี	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.01	ซึง่ถ้าผู้น�านกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษามคุีณลักษณะ
ทั้ง	 9	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 มีความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 ประพฤติตามกฎระเบียบ								
ของสถาบนัมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	มกีารตดัสนิใจอยูบ่นหลกัของเหตแุละผล	มคีวามคดิสร้างสรรค์สามารถ							
คิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน	มีการท�างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ	มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	
เอาใจเขามาใส่ใจเรา	 มีความเช่ือมั่นในตนเองกล้าจะเผชิญกับปัญหาทุกสถานการณ์	 และมีการสื่อสาร																								
ที่ตรงประเด็นผู้ร่วมงาน	ฟังอย่างเข้าใจและงานออกมามีประสิทธิภาพ	 ก็จะท�าให้การบริหารกิจการนักศึกษา																
มีความส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายทุกกิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ 
	 1.	 ผู้น�านักศึกษาควรตระหนักและพัฒนาตนเอง	มีการตัดสินใจที่ดี	มีความคิดสร้างสรรค์	มีการท�างาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบ	มีความเชื่อมันในตนเอง	และมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 2.	 ส�านักคณะกรรมการอุดมศึกษา	 และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 สามารถน�าตัวบ่งชี้ท่ีมีน�้าหนัก									
องค์ประกอบสูงสุดในแต่ละองค์ประกอบ	น�าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง	
	 3.	 ส�านักคณะกรรมการอุดมศึกษาสามารถน�าผลการวิจัย	 ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย		
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้น�านักศึกษา	
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคอื่น	ๆ	
	 2.	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความไม่แปรเปล่ียนของตัวแปรคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 กับคุณลักษณะคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา									
ในภาคอื่น	ๆ
	 3.	 ควรมีการศึกษาเพื่อยืนยันทฤษฎีขององค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา										
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง	โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั	(Confirmatory	factor	analysis)	
	 4.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้น�านักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก								
เฉียงเหนือตอนล่าง
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