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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อ �) ศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ �) เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จําแนกตามคณะ �) ศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคนิคการวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที�ใช้
ในการวิจยั คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จํานวน ��� คน เครื� องมือที�ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื�อมัน� แบบสอบถามเท่ากับ ��� สถิติ
ที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา ค่าสัมประสิ ทธิ�
แอลฟา ค่าร้อยละ ค่าเ�ลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า
�� ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ
แบบภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ รองลงมา คือ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ น
ระดับน้อยที�สุด คือ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้
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�. การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จําแนกตามคณะ พบว่า นักศึกษาที�สงั กัดคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าํ ของ
ผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าํ แบบรับ
ใช้ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางส�ิติที�ระดับ .��
�. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ พบว่า แบบภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี มีการปรับตัวตลอดเวลา มีทศั นะคติที�ดีต่อ
องค์การ ตั�งใจทํางานด้วยความจริ งใจ และทํางานอย่างมีคุณภาพ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้
ควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง รู ้จกั วางตัวให้เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี ยอมรับ�ัง
ความคิดเห็นของผูอ้ �น สร้างความปรองดองในหน่วยงาน และเป็ นแบบอย่างที�ดีให้แก่
นักศึกษาคนอ��น ๆ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที�ดว้ ยความสุจริ ตและเต็มใจ มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ มีความอดทน
เข้มแข็ง และเสี ยสละ และภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ งนั�น ผูน้ าํ ควรได้รับการพัฒนาในด้าน
การปฏิบตั ิหน้าที�ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และเพิ�มเติมความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์เพ��อให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้ผนู ้ าํ นักศึกษามีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที�ของตนเองมากยิง� ขึ�นต่อไป
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ , ผูน้ าํ นักศึกษา
Abstract

This quantitative study aimed 1) to study the leadership of Surindra
Rajabhat University student leaders, 2) to compare the leadership of Surindra
Rajabhat University student leaders classified by faculties, and 3) to investigate
suggestions on the development of student leaders of Surindra Rajabhat University.
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A questionnaire of .95 reliability was responded by 385 Surindra Rajabhat University
students. Data was analysed by content validity, Cronbach’s Alpha coefficient,
percentage, mean, standard deviation, and F-test. The results were as follows:
1. The overall leadership of Surindra Rajabhat University student leaders
was at a high level. In detail, the aspects of creative leadership, spiritual leadership,
and servicing leadership were ordered from most to least respectively.
2. The comparison of opinions towards leader students’ leadership
classified by faculties revealed that students of each faculty had significantly
different opinions towards creative leadership, servicing leadership, spiritual
leadership, and authentic leadership at .05.
3. Concerning suggestions towards the development of the leadership of
student leaders, for the aspect of creative leadership student leaders must possess
creativeness, expressing confidence, positive thinking, continuous self-adjusting,
positive attitude for ones' organizations, high-intended work commitment, and
quality-oriented workmanship. For the aspect of servicing leadership they must
possess self-identity, well-mannered quality, pleasant humanity, willing to listen to
others’ opinions, reconciliation quality and the quality of being proper examples for
other students. For the aspect of spiritual leadership, moral principles and ethics must
be possessed. Honest and justice must be practiced whole-heartedly without bias.
Patience, hard working and sacrificing sense must be included. For the aspect of
authentic leadership, the student leaders must be developed in terms of leader
development, moral disciplines and ethics; and creativeness and knowledge must be
added for their benefits which will result in more proficiency of their leading duties
thereafter.
Keywords: leadership, student leader
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การศึกษาเป็ นกระบวนการที�มงุ่ พัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพมี
พัฒนาการที�สมดุลทั�งปัญญา จิตใจ ร่ างกาย และสังคม ดังนั�น คนจึงเป็ นปัจจัยและผล
ของการพัฒนาประเทศ หากประชากรของประเทศมีคุณภาพ จะส่งผลให้ประเทศชาติมี
การพัฒนาอย่างยัง� ยืน คนจะมีคุณภาพได้น� นั ขึ�นอยูก่ บั ระบบการศึกษาที�มีประสิ ทธิภาพ
การศึกษาจึงเป็ นรากฐานของการพัฒนาคน ดังคํากล่าวของ Office of Educational
Reform (2001: �) ที�วา่ “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติ” ดังนั�น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงกําหนดให้สถาบัน
อุดมศึกษาพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีระเบียบ
วินยั มีจิตสํานึกที�ดีงาม รู ้คุณค่าความเป็ นไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที�พึงเป็ นไปเพื�อความเจริ ญงอกงามของ
บุคคล สังคมและประเทศชาติ พัฒนาคนไทยแบบองค์รวม ให้มีคุณภาพในมาตรฐาน
เดียวกัน เทียบเคียงมาตรฐานสากลและตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualifications Framework, Thai NQF) ที�ปรับเปลี�ยนตามการเปลี�ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมในวงกว้าง ดังคํากล่าวของ Secretariat of the Council of Education
(2010) คือ กระบวนการสําคัญในการผลักดันการพัฒนาบัณ�ิตที�มีคุณภาพ นอกจาก
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้ดว้ ยกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว ยังต้องอาศัย
กระบวนการพัฒนานักศึกษาที�จดั ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้กระบวนการทํางาน และซึมซับ
คุณธรรม จริ ยธรรม ได้ฝึกฝนทักษะ ทางปั ญญา ได้พฒั นาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สร้างเสริ มความรับผิดชอบ ฝึ กการตัดสิ นใจ การแก้ไขปั ญหา พัฒนาความเป็ น
ผูน้ าํ ฝึ กการสื� อสาร การทํางานเป็ นทีม ความอดทน เพื�อเพิ�มโอกาสการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาในรู ปแบบทักษะชีวติ ทักษะสังคม และสมรรถนะพื�นฐาน ซึ�ง Nakavichet
(2006: 114-119) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที�มีคุณภาพให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมและเกิด
การเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ อย่างมีความสุข จะต้องอาศัยทั�งอาจารย์ บุคลากร ด้านกิจการ
นักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิง� ต้องอาศัยผูน้ าํ นักศึกษาที�จะร่ วมริ เริ� มและดําเนินงาน
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กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชักนําเพื�อนนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม และชักจูงให้บรรดา
นักศึกษาทั�งสถาบันให้เข้าร่ วมกิจกรรม ซึ�งกิจกรรมเหล่านี�จะช่วยหล่อหลอมความเป็ น
อันหนึ�งอันเดียวกันของนักศึกษา ผูน้ าํ นักศึกษารุ่ นพี�ช่วยพัฒนาให้รุ่ นน้องรู ้จกั บทบาท
หน้าที�ใน�านะที�เป็ นนักศึกษาของสถาบัน โน้มน้าวรุ่ นน้องให้เข้าร่ วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ เกิดพัฒนาการทักษะการใช้ชีวติ จากการเข้าร่ วมกิจกรรม นอกเหนือจาก
การเรี ยนรู ้ทางวิชาการตามปกติ พฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ� นนักศึกษาและ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อพันธะผูกพันของนักศึกษาที�มี
ต่อสถาบัน ผูน้ าํ นักศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการใช้ภาวะผูน้ าํ ร่ วมดําเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เสริ มการจัดการศึกษาเพื�อพัฒนานักศึกษาตามเป้ าหมายระดับชาติ อันมี
แนวโน้มการพัฒนาสู่การเป็ นผูน้ าํ นักศึกษาในยุคการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ที�พึงมีการ�ว้วางใจ เอาใจใส่กนั มีการเปลี�ยนแปลง มีการใช้อาํ นาจจากความกล้าหาญ
และความอบอุ่น รวมทั�งใช้การสื� อสารที�ม่งุ ทําความเข้าใจซึ�งกันและกัน เสริ ม
ความยัง� ยืนของมหาวิทยาลัย
ผูน้ าํ นักศึกษามีบทบาทสําคัญในการริ เริ� มโครงการ กิจกรรมนักศึกษา และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี� การดําเนินกิจกรรมนักศึกษาต้องการผูน้ าํ
กิจกรรมที�มีความเสี ยสละ มีแผนการการทํางานเป็ นทีมมีส่วนสําคัญที�ทาํ ให้การดําเนิน
กิจกรรมสําเร็ จลุล่วง�ป�ด้ ผูน้ าํ นักศึกษาที�ดีน� นั ต้องมีคุณสมบัติของผูน้ าํ ที�ดี โดยมี
ความสามารถในการชักจูงให้สมาชิกเกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจในการทํางาน มี
ความสามารถในการขจัดความขัดแย้งของกลุ่ม เอาใจใส่กลุ่ม มีความเข้าใจพฤติกรรม
ของแต่ละคน ดังนั�น การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเป็ นบัณ�ิตที�มีความ
สมบูรณ์ท� งั สติปัญญา ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ�งสอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั
ที�ตอ้ งการบัณ�ิตที�มีความรู ้ดา้ นวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
มีความรอบรู ้ มีความคิดด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
และประยุกต์แนวทางใหม่เพื�อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื�อง มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึกของการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีความเป็ นผูน้ าํ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื�อการพัฒนาท้องถิ�น
ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มี
วัตถุประสงค์เพื�อผลิตบัณ�ิต การวิจยั การบริ การวิชาการแก่ชุมชน ปรับปรุ งและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริ มวิทยฐานะครู มี
อัตลักษณ์ คือ คุณธรรมนําความรู ้ สู่สมั มาชีพ และเอกลักษณ์ คือ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ�นสู่สากล และจัดการให้บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจดังกล่าวมีความสําคัญยิง� ต่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณ�ิตและคุณลักษณะของบัณ�ิตที�พึงประสงค์ �ึ�งประกอบด้วยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่ วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในการบริ หารกิจการนักศึกษาประกอบด้วยรองอธิการบดี
รองคณบดี และผูน้ าํ นักศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร �ึ�งผูน้ าํ นักศึกษาได้รับการเลือกตั�งจากนักศึกษาเพื�อเป็ นตัวแทนนักศึกษา ผูน้ าํ
นักศึกษาต้องดําเนินงานตามบทบาทหน้าที�ของงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยงาน
ธุรการ งานส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา งานส่งเสริ มและรักษาวินยั งานส่งเสริ มการกีฬา
งานการศึกษาวิชาการทหาร งานทุนการศึกษา งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน งาน
อนามัยและสุขภาพ งานสวัสดิการและบริ การทัว� ไป แต่ในการดําเนินงานกิจกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผูน้ าํ นักศึกษาอาจขาดทักษะในการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
ขาดความร่ วมมือร่ วมใจของทีมงาน และขาดการประสานงานที�ดี �ึ�งทําให้การ
ดําเนินงานกิจกรรมไม่สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย
จากความสําคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที�จะศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลที�ได้รับจากการศึกษาในครั�งนี� มีประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของบัณ�ิตที�มีความรู ้คู่

Vol. 17 No. 2 (May-August) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 127

คุณธรรมในการจัดงานกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
รัฐบาล ท้องถิ�น และชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ในการวิจยั ครั�งนี� มีวตั ถุประสงค์ของวิจยั ดังนี�
1. เพื�อศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื�อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จําแนกตามคณะ
3. เพื�อศึกษาข้อเสนอแนะในการพั�นาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมมติฐานการวิจยั
ผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที�สงั กัดคณะต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ
แตกต่างกัน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิ จัย ครั� งนี� มี วิ ธี ดาํ เนิ น การวิ จัย ดัง นี�
1. ขอบเขตการวิจยั
1.1 ขอบเขตด้านพื�นที� คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
�.� ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี ���� จํานวน ������ คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Taro Yamane ได้จาํ นวน ��� คน โดยแบ่งตามสัดส่วนของนักศึกษาสังกัดคณะ
ต่าง ๆ คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน �� คน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน �� คน คณะครุ ศาสตร์ จํานวน �� คน
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คณะวิทยาการจัดการ จํานวน �� คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน �� คน และ
คณะเกษตรอุตสาหกรรม จํานวน �� คน
�.� ขอบเขตด้านเนื�อหา เนื�อหาที�ใช้ในการวิจยั คือ ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ � ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ของ Yukl
(2010) คือ ภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และ
ภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง
2. เครื� องมือที�ใช้ในการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เครื� องมือที�ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น � ตอน คือ ตอนที� 1 ข้อมูลทัว� ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที� 2 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตอนที� � ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ที�
เกี�ยวข้อง และแบบสอบถาม �ึ�งผูว้ จิ ยั และคณะได้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 385 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 385 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครบแล้ว
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ คือ หาค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Index of
Item-objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม ได้ค่าเท่ากับ .95 และค่าความ
เชื�อมัน� ด้วย Cornbrash’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ .�6 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว� ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี� และร้อยละ ความคิดเห็นภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้ค่าเฉลี�ย (�̅ ) และค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จําแนกตามคณะ โดยใช้ค่า F–Test และข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เรี ยบเรี ยงข้อมูล
เป็ นความเรี ยงเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ข้อมูลทัว� ไปของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี�ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การเปรี ยบเทียบภาวะ
ผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที�จาํ แนกตามคณะ และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี�
1. ข้อมูลทัว� ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาเพศ
ชาย จํานวน ��� คน คิดเป็ นร้อยละ ��.�� รองลงมา เป็ นเพศหญิง จํานวน ��� คน คิด
เป็ นร้อยละ ��.�� โดยเป็ นนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจาํ นวน
มากที�สุด คือ �� คน คิดเป็ นร้อยละ ��.�� รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน ��คน คิดเป็ นร้อยละ ��.�� และจํานวนน้อยที�สุด คือ คณะเกษตร
อุตสาหกรรม จํานวน �� คน คิดเป็ นร้อยละ ��.��
2. ภาวะผู ้นาํ ของผู ้นาํ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สุ ริ นทร์ โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (�̅ = 3.96) เมื�อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้า นที� มี ค่ า เ�ลี� ย อยู่
ในระดับ มากที�สุด คือ ภาวะผู ้นาํ สร้ า งสรรค์ (�̅ = �.�3) รองลงมา คือ ภาวะผู ้นาํ ทาง
จิ ต วิ ญ ญาณ (�̅ = 3.98) ภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง (�̅ = 3.95) และมี ค่ า เ�ลี� ย อยู่ ใ นระดับ
น้อยที�สุด คื อ ภาวะผู ้นาํ แบบรั บ ใช้ (�̅ = 3.88) เมื� อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น มี
ดัง นี�
2.1 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้าน
ภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (�̅ = 4.03) เมื�อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีวสิ ยั ทัศน์ (�̅ = 4.25) รองลงมา คือ ชอบ
ความท้าทาย (�̅ = 4.12) และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มีการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน (�̅ = �.78)
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2.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะ
ผูน้ าํ แบบรับใช้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (�̅ = 3.89) เมื�อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีส่วนร่ วมในการทํางาน (�̅ = 4.09) รองลงมา
คือ ให้ความเคารพผูอ้ ื�น (�̅ = 3.99) และข้อที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน (�̅ = �.79)
2.3 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ
ทางจิตวิญญาณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (�̅ = 3.98) เมื�อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีความอดทน อดกลั�น (�̅ = 4.18) รองลงมา คือ มี
ความเชื�อและศรัท�าในความดี (�̅ = 4.10) และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มี
ความ�ื�อสัตย์ (�̅ = �.79)
2.4 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ
ตามสภาพจริ ง โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (�̅ = 3.95) เมื�อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีการสร้างค่านิยมที�ดีงาม (�̅ = 4.09) รองลงมา คือ มี
เอกลักษณ์ของตนเอง (�̅ = 4.03) และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มีความโปร่ งใส
ในการปฏิบตั ิหน้าที� (�̅ = �.85)
3. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จําแนกตามคณะ พบว่า นักศึกษาที�สงั กัดคณะต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี�ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ
สร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ าํ ตามสภาพ
จริ ง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ .��
4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจยั พบว่า
4.� ภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก มองโลกในแง่ดี มีการปรับตัวตลอดเวลา มีทศั นะคติที�ดีต่อองค์การ ตั�งใจ
ทํางานด้วยความจริ งใจ และทํางานอย่างมีคุณภาพ
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4.2 ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง รู ้จกั วางตัวให้
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี ยอมรับ�ังความคิดเห็นของผูอ้ ื�น สร้างความปรองดอง
ในหน่วยงาน และเป็ นแบบอย่างที�ดีให้แก่นกั ศึกษาคนอื�น�
4.3 ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที�ดว้ ยความสุจริ ตและเต็มใจ มีความยุติธรรม ไม่อคติ มีความอดทน เข้มแข็ง
และเสี ยสละ
4.4 ภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง ผูน้ าํ นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาใน
ด้านการปฏิบตั ิหน้าที�ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และเพิ�มเติมความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์เพื�อให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้ผนู ้ าํ นักศึกษามีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที�ของตนเองมากยิง� ขึ�นต่อไป
อภิปรายผล

ในการวิจยั ครั�งนี� ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี�
1. ผลการศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับ
มากที�สุด คือ ภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และด้านที�มี
ค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ทั�งนี� เนื�องจากผูน้ าํ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที�ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
มีการสมัครและลงคะแนนลับจากนักศึกษา ดังนั�น ผูน้ าํ ที�ได้รับการคัดเลือกจึงเป็ นผูท้ ี�มี
ความมุ่งมัน� เสี ยสละ อุทิศตน มีความคิดสร้างสรรค์ มีวสิ ยั ทัศน์ในการปฏิบตั ิหน้าที� จน
ได้รับการยอมรับจากนักศึกษา �ึ�งสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณ�ิตที�พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ �) มีภาวะผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล ใ�่ เรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ 2) มีความคิดริ เริ� ม สร้างสรรค์ มีเหตุผลสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื�นได้เป็ นอย่างดี
3) มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณและความชํานาญในความสามารถพิเศษ 4) มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส�ิ งแวดล้อมและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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5) รักประชาธิปไตย ภูมิใจใฝ่ พัฒนาท้องถิ�น ทําให้ผลการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก เมื�อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน มีดงั นี�
1.1 ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะ
ผูน้ าํ สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ น
ระดับมากที�สุด คือ มีวสิ ยั ทัศน์ รองลงมา คือ ชอบความท้าทาย และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับ
น้อยที�สุด คือ มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน �ึ�งสอดคล้องกับ Phatipun
(2013) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์และ
ปั จจัยที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าํ เชิง
สร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากที�สุด ทั�งนี� เนื�องจากผูน้ าํ นักศึกษาเป็ นผูท้ ี�มีความสามารถใน
การผลักดันให้ผรู ้ ่ วมงานร่ วมกันปฏิบตั ิหน้าที�ให้บรรลุเป้ าหมายที�ดีงาม ด้วยการคิด
หลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างและพัฒนา รวมทั�งการคิดแก้ปัญหา �ึ�งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ubeben, Hughes and Norris (2���) ได้อธิบายเกี�ยวกับลักษณะพฤติกรรม
ของผูน้ าํ ที�มีภาวะผูน้ าํ แบบสร้างสรรค์ คือ �) การมีวสิ ยั ทัศน์ คือ การตั�งเป้ าหมาย
ความสําเร็ จที�ชดั เจนในการทํางานของผูน้ าํ และมองภาพในอนาคต ที�เป็ นไปได้นาํ ไปสู่
การเปลี�ยนแปลงที�ม่งุ สู่ความเป็ นเลิศ 2) ความยืดหยุน่ คือ การที�ผนู ้ าํ ไม่ยดึ ติดในวิธีการ
ทํางานและแก้ปัญหาแบบเดิม และรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจาก
การเรี ยนรู ้ส�ิ งใหม่อยูเ่ สมอ รวมถึงการคิดหาคําตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์หรื อความคุน้ เคย �) การสร้างแรงจูงใจ คือ ผูน้ าํ ต้องรู ้จกั การโน้มน้าวผูอ้ ื�น
ให้ปฏิบตั ิตามตนเองโดยการสร้างความมัน� ใจ เพื�อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ คือ เกิดการเรี ยนรู ้ส�ิ งใหม่ ๆ และมีความคิดริ เริ� มสร้างสรรค์โดยอาศัย
การคิดไตร่ ตรองเพื�อคิดค้นสิ� งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�น และ �) มีจินตนาการ คือ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมที�มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขนั ในการทํางาน และ
มีสติปัญญาในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
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��� ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะ
ผูน้ าํ แบบรับใช้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที�มีค่าเ�ลี�ย
อยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีส่วนร่ วมในการทํางาน รองลงมา คือ ให้ความเคารพผูอ้ ื�น
และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ�งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wiphakthamrongkhun (2010) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณลักษณะภาวะ
ผูน้ าํ แบบรับใช้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
เครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ทั�งโดยรวมและรายด้าน มีค่าเ�ลี�ยอยู่
ในระดับมาก และ Chaiyaphum (2007) ได้ศึกษาคุณลักษณะผูน้ าํ แบบรับใช้ โรงเรี ยน
คาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ แบบรับใช้
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมาก ทั�งนี�เนื�องจากผูน้ าํ นักศึกษาเป็ นผูน้ าํ ที�มีความพร้อมอุทิศ
ตน ยอมรับ�ังความคิดเห็นของผูอ้ ื�น ให้ความเคารพ และให้การยอมรับให้เกียรติและ
ให้การตอบสนองผูอ้ ื�นอย่างเต็มความสามารถ ซึ�งสอดคล้องกับ Wiphakthamrongkhun
(2010: �) ได้อธิบายว่า ลักษณะพฤติกรรมของภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ คือ �) เห็นคุณค่า
ของผูอ้ ื�น การที�ผนู ้ าํ เชื�อมัน� และยอมรับความสามารถของผูอ้ ื�น เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื�นได้ร่วม
เป็ นผูน้ าํ ในการทํางาน �) การมีวิสยั ทัศน์ คือ การที�ผนู ้ าํ ตั�งเป้ าหมายในการทํางานที�
ชัดเจน เพื�อก่อให้เกิดความสําเร็ จลุล่วงในการทํางาน �) การสร้างแรงจูงใจ คือการโน้มน้าว
ให้ผอู ้ ื�นทํางานอย่างเต็มความสามารถ โดยการทําตนให้เป็ นแบบอย่างที�ดี เพื�อทําให้ผอู ้ ื�น
เกิดความมัน� ใจในตนเองและมุ่งบรรลุเป้ าหมายสําเร็ จร่ วมกัน �) มีความเชื�อและศรัทธา
คือ ผูน้ าํ ต้องสร้างความศรัทธา และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื�น
มีความมุ่งมัน� ตั�งใจ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื�อไปสู่เป้ าหมายร่ วมกัน
�) มีคุณธรรม จริ ยธรรม คือ การยึดมัน� ในคุณธรรม จริ ยธรรม ในการทํางานโดย
การสร้างค่านิยมที�ดีงาม และนําไปปรับใช้กบั กิจกรรมต่างๆ และ �) มีใจรักในการ
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บริ การผูอ้ ื�น คือ เป� นการปฏิบตั ิของผูน้ าํ ในการให้บริ การแก่ผตู ้ าม เพื�อให้มีชีวติ ที�ดี
กว่าเดิม มีความก้าวหน้า และความเจริ ญงอกงาม
��� ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ ทาง
จิตวิญญาณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที�มีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ น
ระดับมากที�สุด คือ มีความอดทน อดกลั�น รองลงมาคือ มีความเชื�อและศรัทธาใน
ความดี และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มีความ�ื�อสัตย์ �ึ�งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Thippayanech (����) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงจิตวิญญาณ
สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั�น
พื�นฐานมีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ าํ เชิงจิตวิญญาณในระดับมาก และ Meemoei
(�010) ได้ศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้และจิตวิญญาณในองค์การ ผลการวิจยั
พบว่า ระดับภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้และจิตวิญญาณในองค์การ และผลการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับสูง ทั�งนี� เนื�องจากผูน้ าํ นักศึกษาเป� นผูน้ าํ ที�จูงใจให้ผอู ้ ื�นเกิดความศรัทธาใน
ตนเอง เกิดความเชื�อมัน� และไว้วางใจจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน
ได้ �ึ�งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fry and Matherly (2003) และ Chongvisan (����:
���) ได้อธิบายว่า เป� นผลมาจากพ�ติกรรมการนําของผูน้ าํ ที�เป� นแบบอย่างที�ดี และเห�น
คุณค่าของผูอ้ ื�น มีความเชื�อ และศรัทธา คือ มีความมุ่งมัน� และอดทนในการทําตาม
เป้ าหมายที�ได้วางไว้ โดยปฏิบตั ิจนสามารถเป� นแบบอย่างที�ดีให้แก่ผอู ้ ื�นได้ มีความ
ไว้วางใจได้ คือ การที�ผนู ้ าํ มีความมัน� คงในคําพูด และการกระทําจนทําให้ผอู ้ ื�นไว้วางใจ
��� ภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะ
ผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที�มี
ค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับมากที�สุด คือ มีการสร้างค่านิยมที�ดีงาม รองลงมา คือ มีเอกลักษณ์
ของตนเอง และมีค่าเ�ลี�ยอยูใ่ นระดับน้อยที�สุด คือ มีความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิหน้าที�
ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากผูน้ าํ นักศึกษาเป� นผูท้ ี�มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีค่านิยมหลักทางบวก
เช่น ความ�ื�อสัตย์ ความเอื�อเฟื� อ ความเมตตากรุ ณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ
และการมองโลกในแง่ดี ยอมรับหลักการของค่านิยมที�แท้จริ ง �ึ�ง Yuke (2010: 278)
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กล่าวว่า พฤติกรรมของผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง มีการปฏิบตั ิตามค่านิยมนั�นอย่างสมํ�าเสมอ
บุคคลเหล่านั�นจะไม่ตอ้ งการที�จะได้รับการยกย่องหรื อสถานะอํานาจใด ๆ แต่เป็ นไป
เพื�อการแสดงออกและการปฏิบตั ิตามค่านิยมและความเชื�อ
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ จําแนกตามคณะ พบว่า นักศึกษาที�สงั กัดคณะต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี�ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านภาวะผูน้ าํ
สร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน้ าํ ตามสภาพ
จริ ง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� ทั�งนี� เนื�องมาจากคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กาํ หนดเอกลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิต
ที�พึงประสงค์ของคณะ �ึ�งทางคณะได้จดั การเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื�อหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็ นบุคคลที�มีคุณลักษณะที�แตกต่างกัน ตามเอกลักษณ์
และคุณลักษณะของบัณฑิตที�พึงประสงค์ของแต่ละคณะ �ึ�งมีผลต่อความคิดเห็น
ของนักศึกษาที�มีต่อผูน้ าํ นักศึกษาของคณะ จึงทําให้ผลการวิจยั แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจยั พบว่า
3.� ภาวะผูน้ าํ สร้างสรรค์ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์
กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี มีการปรับตัวตลอดเวลา มีทศั นคติที�ดีต่อองค์การ
ตั�งใจทํางานด้วยความจริ งใจ และทํางานอย่างมีคุณภาพ
3.2 ภาวะผูน้ าํ แบบรับใช้ ควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง รู ้จกั วางตัว
ให้เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี ยอมรับ�ังความคิดเห็นของผูอ้ ื�น สร้างความ
ปรองดองในหน่วยงาน และเป็ นแบบอย่างที�ดีให้แก่นกั ศึกษาคนอื�น ๆ
3.3 ภาวะผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ ผูน้ าํ นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที�ดว้ ยความสุจริ ตและเต็มใจ มีความยุติธรรม ไม่อคติ มีความอดทน เข้มแข็ง
และเสี ยสละ
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3.4 ภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง ผูน้ าํ ควรได้รับการพัฒนาในด้านการ
ปฏิบตั ิหน้าที�ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และเพิ�มเติมความรู ้ความคิด
สร้างสรรค์ เพื�อให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้ผนู ้ าํ นักศึกษามีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที�ของตนเองมากยิง� ขึ�นต่อไป
ทั�งนี� กองพัฒนานักศึกษาควรร่ วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมกํากับติดตามให้มี
ความพร้อมในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ สําหรับผูน้ าํ นักศึกษา ดังที� Nakavichet (2006)
ได้อธิบายว่า การดําเนินงานบูรณาการกระบวนการจัดการคนเก่ง ประกอบด้วย
การสรรหาผูน้ าํ นักศึกษา การคัดเลือกผูน้ าํ นักศึกษาที�สรรหามาได้ การพัฒนาภาวะผูน้ าํ
สําหรับผูน้ าํ นักศึกษา โดยการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาภาวะผูน้ าํ สําหรับผูน้ าํ นักศึกษา
ด้านการบริ หาร การจูงใจ การธํารงรักษาผูน้ าํ นักศึกษา และการสื บทอดผูน้ าํ นักศึกษา
เพื�อให้ได้ผลผลิตผูน้ าํ นักศึกษาที�มีการพัฒนาภาวะผูน้ าํ และมีเจตคติที�ดีต่อการเป็ น
ผูน้ าํ นักศึกษา มีปัจจัยสนับสนุน 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร
ที�ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ด้านงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Phaiyeord (2012) ได้อธิบายว่า ควรให้
ความรู ้เกี�ยวกับภาวะผูน้ าํ รวมทั�งการพัฒนาทักษะภาวะผูน้ าํ แก่ผนู ้ าํ นักศึกษา เพื�อให้
การดําเนินการกิจการนักศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั�งนี� มีขอ้ เสนอแนะการวิจยั 2 ประเด็น ดังนี�
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรกําหนดนโยบายพัฒนาภาวะผูน้ าํ
สําหรับผูน้ าํ นักศึกษาอย่างต่อเนื�อง โดยกําหนดผูร้ ับผิดชอบร่ วมกัน คือ กองพัฒนา
นักศึกษาและคณะ
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1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี�ยวกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ คุณสมบัติที�พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั�ง
บทบาทหน้าที�และการดําเนินงานกิจการนักศึกษาให้แก่ผนู ้ าํ นักศึกษาและนักศึกษา
ทัว� ไป เพื�อให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื� องดังกล่าว
1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี�ยวกับภาวะ
ผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษาทุกระดับ ได้แก่ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาประจําคณะ
ประธานชมรม และหัวหน้าห้องอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างภาวะผูน้ าํ ให้แก่นกั ศึกษา
ในการรู ้จกั ความรับผิดชอบต่อหน้าที� และเพื�อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสมัคร
สมานสามัคคี ตลอดจนแบ่งปั นประสบการณ์ทาํ งานร่ วมกัน รวมทั�งเพื�อหาแนวทาง
การวางแผนการจัดกิจกรรม เพื�อส่งเสริ มหลักสูตรและส่งเสริ มทางวิชาการต่าง ๆ และ
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เพื�อให้นกั ศึกษาได้นาํ ความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที�ดี และการบริ หารงานกิจการนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
�.� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี�ยวกับ
บทบาทหน้าที� และการดําเนินงานกิจการนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที�ปรึ กษาด้านกิจการ
นักศึกษา เพื�อให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื� องดังกล่าวและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผนู ้ าํ นักศึกษา
ในการดําเนินงานกิจการนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั�งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษาที�ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการบริ หารกิจการนักศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ด้านความเป็ นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตยของผูน้ าํ นักศึกษา
2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของผูน้ าํ นักศึกษาในมิติผนู ้ าํ ทาง
วัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
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