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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3
สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 638 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ((Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามภาวะผู ้ น�ำ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor
Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบ ด้วยวิธีเทคนิคแกน
ส�ำคัญ (Principal Component Analysis: PC) การหมุน
แกน แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี
แวริแมกซ์ (Varimax Method) และการคัดเลือกจ�ำนวน
องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน (EigenValue) เท่ากับ หรือ
มากกว่า 1 คัดเลือกข้อค�ำถามที่มีน�้ำหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 และตั้งชื่อ
องค์ประกอบ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำ
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
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ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพลศึกษาและ
กีฬา มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 16.913 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.956 ด้านบุคลิกภาพ มีค่าไอเกน
เท่ากับ 2.226 ด้านสังคม มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 1.965 ด้าน
สติปัญญา มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.546 ด้านความสุภาพ
อ่อนโยน มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.426 และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพพลศึกษามีค่าไอเกนเท่ากับ 1.315 สรุปผลการ
วิจัย องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของนักศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ
มีน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคั ญ : ภาวะผู ้ น�ำ / องค์ ป ระกอบภาวะผู ้ น�ำ /
ผู้น�ำนักศึกษา

Abstract
The objectives of this research were to
analyze the components of the students’ leadership
in Faculty of Education, Institute of Physical
Education. The samples in this research were
the third-year students studying in the faculty of
education from all seventeen campuses, in the
academic year 2015. 638 subject were selected
on the basis of cluster random sampling. The
instrument used for collecting data was a five-point
rating scale Leadership questionnaire. Data analysis
was implemented by percentage, mean, standard
deviation, and the components of leadership were
analyzed by exploratory factor analysis technique,
obtained by Principle Component Analysis and
Orthogonal Rotation by Varimax Method with
Eigenvalue at ≥ 1,and Questions Selecting Factor

Loading at ≥ 0.5 and Nominate Component.
The research results were found that students’
leadership in Faculty of Education, Institute of
Physical Education consisted of seven components
which revealed that in the component of physical
education and sports, the Eigenvalue was rated at λ
= 16.913, (2) in the component of moral and ethic,
the Eigenvalue was rated at λ = 2.956, (3) in the
component of personality, the Eigenvalue was rated
at λ = 2.226, (4) in the component of socialization,
the Eigenvalue was rated at λ = 1.965 level, (5)
in the component of intelligence, the Eigenvalue
was rated at λ = 1.546, (6) in the component of
politeness, the Eigenvalue was rated at λ = 1.426,
and (7) in the component of profession on physical
education skills, the Eigenvalue was rated at λ =
1.315. Discussion: Based on the findings of this
investigation, students’ leadership in Faculty of
Education, Institute of Physical Education consisted
of seven components and holding high loading at
the .05 significance level.
Keywords: Leadership / Leadership Component /
Student Leader

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
มากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกส่ง
ผลต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย ส่งผลต่อคุณภาพ
ของการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต การรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียนท�ำให้สภาพสังคมไทยในอนาคต
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
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ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เกิดการแข่งขันกัน
มากขึ้น (ส�ำนักงานเลขาสภาการศึกษา, 2555: 7-8;
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556: บทสรุป
ผู้บริหาร) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
และยืนหยัดอยูอ่ ย่างมัน่ คง ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้ตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาคน และคุณภาพของคน
โดยเห็ น ว่ า คนเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นา
ประเทศ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553:
1) เพราะคนเป็นศูนย์ก ลางของการพัฒนาในทุกมิติ
(ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555: 16) โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่
มีภาวะผู้น�ำอันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา และน�ำ
ทิศทางประเทศให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้ง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงมาก
ขึน้ ทุกขณะ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2558: ออนไลน์)
ผูน้ �ำเป็นบุคคลทีท่ �ำให้องค์การประสบความก้าวหน้าและ
บรรลุผลส�ำเร็จ โดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นแล้วผู้น�ำยังมีส่วนท�ำให้เกิดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ รวมทัง้ ใช้อทิ ธิพลต่างๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เพือ่ น�ำกลุม่ ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ เพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; สมชาย
หิรัญกิตติ; และ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ, 2550: 196)
ดังนั้น ในการที่จะท�ำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และสามารถท�ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเพื่อผลส�ำเร็จของงาน
นั้น ผู้น�ำจ�ำเป็นจะต้องมีภาวะผู้น�ำซึ่งภาวะผู้น�ำเป็นค�ำ
ที่แสดงคุณสมบัติหรือเป็นคุณสมบัติของผู้น�ำ เช่น สติ
ปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ดัง
นั้นค�ำว่า “ผู้น�ำ” กับ “ภาวะผู้น�ำ” จะแยกออกจากกันไม่
ได้ (พิชาภพ พันธ์แพ, 2554: 9) ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ภาวะ
ผูน้ �ำเป็นความสามารถของบุคคลทีจ่ ะจูงใจหรือใช้อทิ ธิพล
ต่อบุคคลอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อปฏิบัติการและอ�ำนวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อ
ความหมายหรือการติดต่อซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้เกิดความ

เข้าใจตรงกันให้รว่ มใจกับผูน้ �ำด�ำเนินงานจนกระทัง่ บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
(ยงยุทธ เกษสาคร, 2551: 40) ผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อ
ทุกวงการและทุกวิชาชีพ ซึ่ง ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์
ชี้ให้เห็นว่า ผู้น�ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่หาได้ยากยิ่งซึ่ง
ทุกวงการได้มีการค้นหาคนที่มีความสามารถที่จะเป็น
ผู้น�ำที่ดีอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการขาดแคลนผู้น�ำ
ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มีแต่เฉพาะในวงการธุรกิจแต่ยัง
ปรากฏในวงการรัฐบาลและการศึกษา (พิชาภพ พันธุแ์ พ,
2554: 4)
สถาบั น การพลศึ ก ษา เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เฉพาะทาง มีจัดการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้น แบ่งออกเป็น 3 คณะวิชาคือ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ในส่วนการจัดการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางพลศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ เจตคติ แ ละทั ก ษะที่ ถู ก ต้ อ ง
มีความสามารถด้านความเป็นครู และผู้น�ำทางพลศึกษา
(สถาบันการพลศึกษา, 2556: 8) ทั้งนี้โดยมีจุดเน้นที่
ผลผลิตหรือคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น�ำ มีทักษะทางด้านปัญญา และการเรียนรู้
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านวิชาการวิชาชีพ
มีน�้ำใจนักกีฬา มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะน�ำสังคมได้ (สถาบัน
การพลศึกษา, 2548: 3) แต่อย่างไรก็ตามในการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ได้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
วิทยาเขต 17 แห่ง พบว่าในด้านนักศึกษายังมีจุดอ่อนอยู่
หลายประการ โดยจุดอ่อนประการหนึ่งก็คือ ขาดภาวะ
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ผูน้ �ำและความร่วมมือในการท�ำงานเป็นทีมของนักศึกษา
(สถาบันการพลศึกษา, 2555: 4) และจากสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่
ขาดภาวะผูน้ �ำหลายด้านด้วยกัน อาทิ เช่น ด้านบุคลิกภาพ
ประกอบด้วย ไม่กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ขาดความกระตือรือร้นในการท�ำงานและการเข้าร่วม
กิ จ กรรม แต่ งกายไม่เหมาะสมและถูก กับ กาลเทศะ
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ด้านสังคมประกอบด้วย
ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร ขาดความร่วมมือในการ
ท�ำงานกับผู้อื่น ขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่น 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่มรี ะเบียบวินยั และ 4) ด้านสติปญ
ั ญา
ประกอบด้วย การคิดในเชิงสร้างสรรค์ ไม่มคี วามสามารถ
ในเชิงวิชาการ ทั้งในเรื่องของการพูด การอ่าน และ
การเขียน ขาดทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (สมศักดิ์ กลับหอม, 2556: สัมภาษณ์;
นพดล จิรบุญดิลก. 2556: สัมภาษณ์; คมเพชร บุตร
สาร, 2556: สัมภาษณ์)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง แสดงถึ ง การที่
นักศึกษายังขาดภาวะผู้น�ำส�ำหรับที่จะน�ำไปใช้ในวิชาชีพ
พลศึ ก ษา ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ก็ คื อ ครู
พลศึกษาในอนาคตนั่นเองซึ่งครูพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความ
ส�ำคัญ ต่อวิชาชีพพลศึกษาเป็นอย่างยิง่ วิชาชีพนีจ้ ะเจริญ
ก้าวหน้าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับครูพลศึกษาว่าประพฤติ
ปฏิบตั ติ นอย่างไร ทัง้ ในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ ประกอบ
กับจะต้องมีบคุ ลิกลักษณะต่างๆทีแ่ สดงออกซึง่ ความเป็น
ผู้น�ำ ซึ่ง วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539: 318-321) กล่าว
ว่าคุณสมบัติของครูพลศึกษาจะต้องมีทั้งประสิทธิภาพ
และมีการอุทิศตนเพื่อการสอน มีความรู้ มีบุคลิกภาพ
ที่ดีคือ ความเป็นมิตรเป็นกันเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ เข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีความสนใจและภูมิใจในอาชีพ มีความ

เป็นผู้น�ำ และคุณสมบัติเฉพาะตัว กล่าวคือ มีสุขภาพ
ดี ทั้ ง กายและจิ ต เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถในการฝึ ก
การสอน และมีส่วนร่วมในกีฬาต่างๆ ได้หลายประเภท
มีความต้องการและพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ จิรกรณ์ ศิรปิ ระเสริฐ (2543 : 20) ได้กล่าว
ว่าคุณลักษณะของครูหรืออาจารย์พลศึกษาทีด่ ี ประกอบ
ด้วย การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีบุคลิกภาพ มนุษย์
สัมพันธ์ คุณธรรม สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีความรู้ความสามารถด้านการ
สอน ด้านอาชีพ และด้านการปกครองดูแลนิสติ นักศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 40) ที่ได้
กล่าวว่าคุณลักษณะของครูพลศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์จะต้อง
มีความรู้ดีในวิชาพลศึกษา วิชาครู และวิชาการศึกษา
ทั่วไป ศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาอย่างแท้จริง มีความ
รับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ มีความ
คิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี คุ ณ ธรรม จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี
รักเด็ก มีอารมณ์สนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
ของผู้น�ำที่ดี ดังที่ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540: 196197) ได้กล่าวว่า ผู้น�ำที่ดีต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นที่
ส�ำคัญหลายประการ เช่น มีบุคลิกภาพดี และนิสัยดี มี
ความรู้ ความสามารถ มีความตัง้ ใจสูง มีความรับผิดชอบ
มีความเป็นธรรม มีความใจกว้าง มีฐานะทางสังคม และ
มีศิลปะในการน�ำ นอกจากนั้น คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี
ซึ่ง สต๊อคดิล (Stogdill., 1974: 74-75) ได้ท�ำการ
สังเคราะห์จากงานวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี
นั้นจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ ทางกาย (Physical
Characteristics) เช่น อายุ ส่วนสูง น�้ำหนัก รูปร่าง ภูมิ
หลังทางสังคม (Social Background) ผู้น�ำจะต้องเป็น
ผู้ที่มีการศึกษา และมีสถานะทางสังคมดี สติปัญญา
(Intelligence and Ability) ผู้น�ำจะต้องเป็นผู้ที่มีสติ
ปัญญาสูง มีการตัดสินใจทีด่ ี และมีทกั ษะในการสือ่ ความ
หมาย และการพูด บุคลิกภาพ (Personality) ผู้น�ำจะ
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ต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอ ปรับตัวได้ ควบคุมอารมณ์
ได้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มจี ริยธรรม มีความเชือ่ มัน่
ในตนเอง ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task - related
Characteristics) ผูน้ �ำจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามปรารถนาจะ
ท�ำดีทสี่ ดุ ปรารถนาทีจ่ ะรับผิดชอบ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
มุ่งที่งาน ลักษณะทางสังคม (Social Characteristics )
ผูน้ �ำจะต้องเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะในการสร้างสัมพันธภาพ และ
ร่วมมือกับผู้อื่น มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและ
คนอื่นๆ เข้าสังคมเก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเข้า
สังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะครู
พลศึกษา และคุณลักษณะภาวะผู้น�ำมีลักษณะที่แตก
ต่างกันและมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งยากต่อการ
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ กระบวนการทางสถิตปิ ระเภทหนึง่ คือ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นวิธีการ
หนึ่งที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์หาคุณลักษณะ
ของตัวแปรที่มีจ�ำนวนมากให้มีการจัดกลุ่มคุณลักษณะ
ร่วมกันไว้ในกลุ่มหรือปัจจัยเดียวกัน โดยที่การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติ
ที่ ช ่ ว ยค้ น หาลั ก ษณะของตั ว แปรหลายๆตั ว ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการลดจ�ำนวนตัวแปรให้น้อย
ลงเพือ่ ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ดังนัน้ การวิเคราะห์องค์
ประกอบยึดหลักว่าตัวแปรหรือข้อมูลต่างๆต้องมีความ
สัมพันธ์กนั เนือ่ งจากตัวแปรเหล่านัน้ มีองค์ประกอบร่วม
กัน สังเกตได้จากการจับกลุม่ ตัวแปร หรือค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การจับกลุ่มของตัวแปรเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรท�ำให้ทราบถึง
โครงสร้างและแบบแผนของข้อมูล ท�ำให้หาองค์ประกอบ
ร่วมของแต่ละตัวแปรและน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวแปรได้ ค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบเหล่านี้สามารถอธิบายได้ถึงความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบเหล่านั้น อีกทั้งแสดงถึง
ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับองค์ประกอบ

(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549: 65) นั้นด้วย ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำ
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ว่ามีกี่องค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบมีค่าน�้ำหนัก
เท่ า ใด ทั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส�ำรวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ซึ่งผลของการ
วิจัยท�ำให้ได้องค์ประกอบที่สามารถจะอธิบายลักษณะ
ความเป็นผู้น�ำของนักศึกษาได้ และสามารถน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ
ส�ำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ �ำ
คุณลักษณะครูพลศึกษา จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ไปศึกษา
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ท�ำให้ได้ข้อ
สรุปเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา และน�ำข้อสรุปที่ได้ไปศึกษาภาวะ
ผู้น�ำของนักศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันการพลศึกษา 17
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 2,455 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันการพลศึกษา 17
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 638 คน ได้มา
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จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามภาวะผู ้ น�ำ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 64 ข้อ ประกอบด้วย
2 ตอนคือ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2
แบบสอบถามภาวะผูน้ �ำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา โดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�ำของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ด้วย
วิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor
Analysis) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป

(x̄ = 3.13, SD = .25) 3) ด้านวิชาการ(x̄ = 3.09,
SD = .28) และ 4) ด้านสติปัญญา (x̄ = 3.08,
SD = .25) ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าภาวะ
ผู้น�ำของนักศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
1) ด้านพลศึกษาและกีฬา ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 2)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 8 ตัวแปร 3)
ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 4) ด้านสังคม
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 5) ด้านสติปัญญา ประกอบ
ด้วย 3 ตัวแปร 6) ด้านความสุภาพอ่อนโยน ประกอบ
ด้วย 3 ตัวแปร และ 7) ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ซึง่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แสดงดัง ตารางที่ 1 - ตารางที่ 3

ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.20 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ
ส่วนใหญ่สังกัดวิทยาเขตเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 21.95
2. ผลการศึก ษาภาวะผู้น�ำของนัก ศึก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา มีภาวะผูน้ �ำ โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.46, SD = .28)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา มีภาวะผู้น�ำ อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̄ = 3.94,
SD = .48) 2) ด้านกีฬา(x̄ = 3.86, SD = .55) และ
3) ด้านกายภาพ(x̄ = 3.69, SD = .55) ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา มีภาวะผูน้ �ำ อยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านสังคม (x̄ = 3.46, SD = .31) 2) ด้านบุคลิกภาพ
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงรายละเอียดของค่า
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และค่าสถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s test of sphericity)

ค่า KMO เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร

Chi-Square

df

Sig.

KMO

15478.952

2016

.000

.952

ที่มา : ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย
จากตาราง 1 พบว่า สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 15478.952 ได้ค่า
Significance = .000 มีค่า KMO เท่ากับ .962 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าสู่ 1 จึงพอสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะ
สมกับเทคนิค Factor Analysis ในระดับมาก และจากการทดสอบเมตริกซ์เอกลักษณ์ (Indentity matrix) ด้วย
ค่าสถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s test of sphericity) พบว่า ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ที่ใช้ทดสอบ
ความเหมาะสมของรูปองค์ประกอบ (Goodness of fit the factor) มีค่า df = 2016 และมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ซึ่งแสดงว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมที่
จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ตารางที่ 2 แสดงค่าไอเกน ค่าร้อยละความแปรปรวน และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม ของ องค์ประกอบภาวะผูน้ ำ�
ค่าไอเกน

ค่าร้อยละความ
แปรปรวน

ค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสม

1. ด้านพลศึกษาและกีฬา

16.913

26.427

26.427

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.956

4.618

31.054

3. ด้านบุคลิกภาพ

2.226

3.478

34.523

4. ด้านสังคม

1.965

3.071

37.593

5. ด้านสติปัญญา

1.546

2.416

40.010

6. ด้านความสุภาพอ่อนโยน

1.426

2.228

42.238

7. ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา

1.315

2.055

44.293

องค์ประกอบภาวะผู้นำ�

ที่มา : ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย
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จากตาราง 2 แสดงว่าภาวะผู้น�ำของนักศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพลศึกษาและกีฬา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านความสุภาพอ่อนโยน และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพพลศึกษา ตามล�ำดับ มีคา่ ไอเกน (Eigenvalues) อยูร่ ะหว่าง 16.913-1.315 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 1.0 และมีคา่ ร้อย
ละความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 26.427- 2.055 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมอยู่ระหว่าง 26.427- 44.293
โดยองค์ประกอบทั้ง 7อธิบายภาวะผู้น�ำของนักศึกษาได้ร้อยละ 44.293

ตารางที่ 3 แสดงค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบภาวะผู้น�ำแต่ละด้าน
องค์ประกอบภาวะผู้นำ�

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ

1. ด้านพลศึกษาและกีฬา

.533 - .743

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

.506 - .669

3. ด้านบุคลิกภาพ

.504 - .578

4. ด้านสังคม

.502 - .717

5. ด้านสติปัญญา

.501 - .647

6. ด้านความสุภาพอ่อนโยน

.592 - .693

7. ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา

.523 - .671
ที่มา : ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย

จากตาราง 3 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบภาวะผู้น�ำด้านพลศึกษาและกีฬา
ซึ่งมี 9 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .533 - .743 ด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งมี 8 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .506 - .669 ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งมี 6 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .504 - .578
ด้านสังคม ซึ่งมี 6 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .502 - .717ด้านสติปัญญา ซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .501 - .647 ด้านความสุภาพอ่อนโยนซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .592 .693 และด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษาซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .523 - .671
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor
Analysis) ได้องค์ประกอบทั้งหมด 7 องค์ประกอบ เมื่อ
เรียงล�ำดับตามค่าของไอเกน (EigenValue) แล้วพบว่า
องค์ประกอบด้านพลศึกษาและกีฬา มีค่าไอเกนสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ
ด้านสังคม ด้านสติปญ
ั ญา ด้านความสุภาพอ่อนโยน และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา โดยมีค่าไอเกน 16.913,
2.956, 2.226, 1.965, 1.546, 1.426, 1.315 ตามล�ำดับ
และเมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักขององค์ประกอบภาวะผู้น�ำ
ของนักศึกษาแต่ละด้าน พบว่า
ด้านพลศึกษาและกีฬามีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .533 - .743 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า คณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา เป็นคณะที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษาและกีฬา
ดังนั้นนักศึกษาจึงได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ในเรื่อง
พลศึกษาและกีฬา กฎ กติกา มารยาท และการเป็น
ผู้ตัดสินกีฬาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และนอกจาก
นั้นนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ตรงโดยได้รับการฝึก
การเป็นผู้ตัดสินในระหว่างการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์, ณัฐวุฒิ
ปล้องเจริญ, และไพรัช ธรรมวิชิต (2559: สัมภาษณ์)
ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�ำของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา ด้านพลศึกษาและกีฬา ไว้ว่า จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎ กติกา มารยาทใน
การเล่นกีฬา และสิ่งที่ส�ำคัญจะต้องสามารถตัดสินกีฬา
ได้ โค๊ชได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา พบว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มีโอกาสได้

รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดา้ นกีฬาและการสอนสูง
(สถาบันการพลศึกษา, 2557: 31) และสอดคล้องกับ
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 199) ที่กล่าวว่าครูพลศึกษา
และกีฬาควรจะมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กติกา
และกฎวิธีการเล่นกีฬาต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
สามารถที่จะควบคุมการตัดสินกีฬาต่างๆเพื่อให้การเล่น
กีฬาเหล่านั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำด้านคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .506 - .669 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ได้เน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการบรรจุ
รายวิชาลงในหลักสูตรการเรียนการสอน และในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปทัญทิญา สิงห์คราม (2554: 83) ที่ได้ศึกษาถึง
แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้โครงการ
ธรรมสัญจรเป็นฐาน เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษา พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอานันท์
ปันยารชุน (2541: 25-31) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำส�ำหรับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ว่าควรมี
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม จริยธรรมเป็น
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของผู้น�ำที่จะต้องมี ถ้าผู้น�ำเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมจะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
ศรัทธา และส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคล้อยตามและ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ คุณธรรม จริยธรรม เป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญต่อวิชาชีพพลศึกษา ซึ่ง วรศักดิ์ เพียร
ชอบ (2548: 201-206) ได้กล่าวว่าครูพลศึกษาจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรักและมีความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษา
เพราะความรักและศรัทธาในวิชาที่สอนนั้นจะเป็นแรง
ผลักดันที่ส�ำคัญท�ำให้ครูได้ทุ่มเททั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
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และก�ำลังความคิดมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนได้มีความรัก
และมีความศรัทธาเช่นเดียวกันกับที่ครูมีอยู่ให้ได้ โดย
ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจและมีความ
จงรักภักดีต่อวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา ด้วยการเป็นผู้ที่
ปฏิบตั ติ นตามอุดมคติของการพลศึกษาและกีฬา เช่น ท�ำ
ตนให้เป็นผู้ที่มีน�้ำใจนักกีฬาทั้งในเวลาเล่นกีฬา ในเวลา
ท�ำงาน และในเวลามีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม มี
จิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงหรือบุคคล
อืน่ ท�ำตนและปฏิบตั ติ นให้เป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั เสมอ เป็น
ผู้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา ซึ่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬานั้นถือเป็นข้อ
ที่จะต้องปฏิบัติของผู้มีอาชีพสอนทางพลศึกษาและกีฬา
ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด
องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำด้านบุคลิกภาพ มีคา่ น�ำ้ หนัก
องค์ประกอบตัง้ แต่ .504 - .578 ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่
บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้น�ำที่บ่งชี้
ถึงความเป็นตัวตนของผู้น�ำในการแสดงออกต่อผู้อื่น
ท�ำให้คนทั้งหลายมีความพึงพอใจ ย�ำเกรง มีความเชื่อ
ถือศรัทธา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจูงใจอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้ผู้
ร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจถ้าผู้
บริหารเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งวรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 204)
ได้กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถทีจ่ ะท�ำการ
สอน หรือน�ำในกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาต่างๆด้วย
ความคล่องแคล่วว่องไว เพราะสิง่ เหล่านีย้ อ่ มเป็นตัวอย่าง
ให้นกั เรียนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนจะเกิดความ
เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539:
319-321) กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่าง
และลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา
เป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้น�ำ มีบุคลิกภาพดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส�ำอาง พ่วงบุตร (2525: 2) กล่าวว่าครู

พลศึกษา จะต้องมีบคุ ลิกลักษณะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ตี อ่
นักเรียน เพราะนักเรียนมีโอกาสใกล้ชิดมากกว่าผู้สอน
วิชาอื่นๆ ฉะนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ครูพลศึกษาจะต้อง
แสดงบุคลิกให้เป็นทีศ่ รัทธาของนักเรียน สามารถควบคุม
อารมณ์ได้เป็นอย่างดี พูดจาชัดถ้อยชัดค�ำ กล้าแสดง
ความคิดอย่างมีเหตุผล และสอดคล้องกับ วิเชียร วิทย
อุดม (2550: 3) ได้กล่าวว่าผูน้ �ำทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอย่าง
สามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อื่นได้โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่
(Authority) จากต�ำแหน่งและอ�ำนาจบารมี (Power)
ที่ได้จากตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือและสามารถที่จะ
สร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเชื่อถือ ยอม
ร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขา ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ
ลักษณะความเป็นผูน้ �ำ ความสามารถ ความคิดริเริม่ การ
ตัดสินใจ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของกลุ่มหรือของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำด้านสังคม มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .502 - .717 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
การเข้าร่วมสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเราไม่
สามารถอยู่คนเดียวได้ในโลกผู้น�ำต้องมีความสามารถ
ในการเข้าสังคม ซึ่ง สต๊อกดิลล์ (Stogdill., 1974:
74-75) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้น�ำที่ดีนั้นขั้นอยู่
กับคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน และลักษณะทาง
สังคมเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งที่ผู้น�ำจะต้องมีกล่าว
คือผู้น�ำจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
และร่วมมือกับผู้อื่น มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
และคนอื่นๆ เข้าสังคมเก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการ
เข้าสังคม มีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
มีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะด้านการทูต ซึ่ง
กวี วงศ์พุฒิ (2550: 117-123) ได้กล่าวว่า ผู้น�ำจะต้อง
เป็นนักการทูต การที่คนเราเป็นนักการทูตที่ดีนั้นต้อง
อาศัยปฏิภาณไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามา
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ใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาให้
กลายเป็นเรื่องเล็ก โดยต้องใช้ความสามารถหลายๆด้าน
ประกอบกันซึ่งไม่ใช้การพูดเป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 91-92)
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น�ำว่าจะต้องเป็นบุคคลชอบ
แสดงตัว ไม่เก็บตัวหรือขี้อายในการออกสังคม ทั้งนี้
เพราะผู้น�ำจ�ำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไป
อยู่ตลอดเวลา และส�ำอาง พ่วงบุตร (2525: 2) ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่
มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้
อื่นได้เป็นอย่างดี ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนั้น
บุชเชอร์, คอร์นิก และบาร์นฮาร์ด (Bucher; Koenig;
& Barnhard., 1970: 156-158) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของอาจารย์พลศึกษาว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทาง
สังคม กล่าวคือจะต้องมีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ ทุกคน และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลต่างๆได้ดี
องค์ประกอบภาวะผูน้ �ำด้านสติปญ
ั ญา มีคา่ นำ�้ หนัก
องค์ประกอบตัง้ แต่ .501 - .647 ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่
สติปัญญาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้น�ำ ซึ่งเอ็ดเวิร์ด แอล.
ธอนไดค์ นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่
ดีทั้งหลายมักจะไปด้วยกันเสมอ กล่าวคือ ผู้ที่มีระดับ
สติปัญญาสูงมักจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางด้านอื่นดีด้วย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 34) ทั้งนี้ผู้น�ำจะต้องมี
ความเฉลียวฉลาด มีความสามารถทางสติปัญญาและ
คุณภาพทางสมอง ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากส�ำหรับผู้ที่จะ
เป็นผู้น�ำ คนที่มีความเฉลียวฉลาดย่อมท�ำให้หน่วยงาน
ประสบความส�ำเร็จ อีกทั้งผู้น�ำจะต้องมีความสามารถใน
การตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งผู้น�ำต้องสามารถเผชิญ
หน้ากับปัญหาต่างๆและสามารถตัดสินใจ พร้อมทั้งมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและที่จะท�ำ
เช่นนี้ได้ผู้น�ำจะต้องมีข้อมูล มิฉะนั้นแล้วจะตัดสินใจผิด
พลาดได้ ซึง่ นอกจากการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาแล้วผูน้ �ำต้อง

มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
และเลือกแนวทางที่ดีที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้น (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552: 19-20) สต๊อ
คดิล (Stogdill., 1974: 74-75) กล่าวว่า ผู้น�ำจะต้องมี
สติปญ
ั ญาสูง มีการตัดสินใจทีด่ ี ผูน้ �ำจะต้องเป็นผูท้ ตี่ นื่ ตัว
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542
: 91-92) ทีไ่ ด้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูน้ �ำว่าจะต้องเป็น
ผู้ที่มีการปรับตัวได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป เพราะผู้ที่สามารถ
ปรับตัวได้ยอ่ มเป็นผูท้ มี่ คี วามสุข มีสขุ ภาพจิตดี และย่อม
เป็นผู้ที่อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่กลุ่มมากกว่าผู้อื่น และ
ผูน้ �ำต้องเป็นผูม้ ปี ฏิภาณไหวพริบดี สามารถตัดสินปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และกวี วงศ์พฒ
ุ ิ (2550:117-123) ได้กล่าว
ถึงคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำว่าจะต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นพรสวรรค์
ของคนเราอย่างหนึ่งที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
เฉพาะ แล้วคิดออกมาเป็นรูปธรรม เป็นความสามารถ
ในการคิดสิง่ ต่างๆทีแ่ ปลกใหม่ตลอดเวลา มีความแม่นย�ำ
ในการตัดสินใจ เพราะเราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ในการท�ำงาน และการด�ำรงชีวติ ซึง่ การตัดสินใจทีแ่ ม่นย�ำ
จึงต้องอาศัยประสบการณ์ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548:
203-204) ได้กล่าวว่าการทีค่ รูพลศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ในความคิดสร้างสรรค์สูงนั้นก็เพราะการเรียนการสอน
นัน้ ครูพลศึกษาจ�ำเป็นต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ควบคูไ่ ป
ด้วยกันเสมอ โดยดัดแปลงหลักการและทฤษฎีการเรียน
การสอนทีร่ มู้ านัน้ มาใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส เวลา และ
สภาพการณ์เพื่อให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึง
จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
การเรียนการสอนเท่าๆกัน จึงต้องมีความในการคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการดัดแปลงวิธีการจัดกิจกรรม ดัดแปลง
กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมกีฬา และวิธีการเรียนการ
สอนเพือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ ความ
สนใจของผูเ้ รียนแต่ละวัยและแต่ละเพศ และนอกจากนัน้
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ครูพลศึกษายังต้องใช้เชาว์ปัญญาและปฎิภาณไหวพริบ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าในทันทีทนั ใด กล่าวโดยสรุปครู
พลศึกษาทุกคนจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สามารถดัดแปลงกิจกรรมและวิธีการเรียนการสอนให้
สามารถใช้ได้ในทุกโอกาส
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำด้านความสุภาพอ่อนโยน
มีคา่ นำ�้ หนักองค์ประกอบตัง้ แต่ .592 - .693 ซึง่ สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้น�ำต้องมีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมา
คารวะ เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่ง ดอทรี (Daughtre.,
1973: 66-68) กล่าวว่าครูพลศึกษาจะต้องมีกริ ยิ า วาจา
สุภาพอ่อนโยนซึง่ สอดคล้องกับ ส�ำอาง พ่วงบุตร (2525:
2) ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของครูพลศึกษาจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยน เพราะครูพลศึกษาต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน และมีโอกาสใกล้ชิดกว่าผู้สอนวิ
ชาอื่นๆ นอกจากนั้น วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 207)
ได้กล่าวว่าครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีโสรัจจะ กล่าวคือ
จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามสงบเสงีย่ ม กิรยิ ามารยาทเรียบร้อย
มีความสุภาพอ่อนโยน เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดี แต่ง
กายดีด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย ถูกกาลและเวลา
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540: 195) ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะผู้น�ำไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่แต่งกายถูก
ต้องตามกาลเทศะ มีจิตใจดี มีใจเป็นธรรม
องค์ ป ระกอบภาวะผู ้ น�ำด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
พลศึกษา มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .523 - .671
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้น�ำจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิ
วัลย์ ผิวคราม (2554: 48) ทีไ่ ด้วเิ คราะห์องค์ประกอบ
สมรรถภาพทางวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษา : โมเดล
จาก 3 มุมมอง พบว่า สมรรถภาพทางวิชาชีพส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มี 11 องค์ประกอบ และ

องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาในมุมมองของผู้บริหาร ครู-อาจารย์
ผูส้ อน และนักศึกษาให้ความส�ำคัญในองค์ประกอบแรก ๆ
คือ มีและใช้ความรู้ที่ทันสมัย แสดงว่าในวิชาชีพสาขา
วิชาพลศึกษาให้ความส�ำคัญกับข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย
เป็นอันดับแรก นักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ
ด้านพลศึกษาจะต้องเป็นผู้สนใจใฝ่หาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับพลศึกษา กีฬา หรือการออกก�ำลังกาย มีบุคลิกภาพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในองค์ประกอบนี้เน้นในเรื่อง
ของบุคลิกภาพอันดีที่พึงประสงค์ขององค์กรหน่วยงาน
และสังคม การใช้อุปกรณ์กีฬาได้ถูกต้องเป็นอย่างดี
เพราะในการเรียนการสอนพลศึกษาถือว่าเป็นวิชาปฏิบตั ิ
ซึ่ ง ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห ลายชนิ ด หลายชิ้ น เป็ น อุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอนแล้วแต่ชนิด ประเภทกีฬา
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วรศั ก ดิ์ เพี ย รชอบ (2548: 214)
ทีก่ ล่าวว่าครูพลศึกษาต้องเป็นผูท้ ขี่ วนขวาย อยากรูอ้ ยาก
เป็น อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจ�ำ ทั้งใน
วิชาการพลศึกษา วิชาการศึกษา และความรู้อื่นๆใหม่ๆ
เพื่อจะน�ำมาปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ที่มีหูตากว้างขวาง
ทันกับเหตุการณ์ และในขณะเดียวกันก็จะได้น�ำมาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ
ศิรพิ ร พงศ์ศรีโรจน์ (2540: 195) ทีก่ ล่าวว่า ผูน้ �ำจะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นวิชาการ กล่าวคือต้องมีความรูด้ า้ นวิชาชีพ
และความรูท้ วั่ ไปเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ พงษ์พนั ธ์
พงษ์โสภา (2542 : 91-92) ที่กล่าวว่า ผู้น�ำจะต้องมี
ความหมัน่ เพียรเพิม่ พูนประสบการณ์หรือแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ และสอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุทัย
(2530: 86-87) ที่กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้
ที่แสวงหาความรู้ด้านวิชาการทั่วไปอยู่เสมอ แสวงหา
ความรู้ด้านพลศึกษาและการกีฬาอยู่เสมอ
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการพัฒนานักศึกษาให้มภี าวะผูน้ �ำนัน้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ควรค�ำนึงถึงองค์
ประกอบต่างๆ ที่ได้จากผลการวิจัยไปวางแผนในการ
พัฒนานักศึกษา
2. ผู ้ ที่ มี ส่ว นเกี่ยวข้องกับ การพัฒ นานักศึกษา
สามารถน�ำผลการวิจยั ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการฝึก
อบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำในส่วนที่
นักศึกษายังบกพร่อง
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