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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบั นการพลศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นั กศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ชั้ นปี ที่ 3 สถาบั นการพลศึ กษา 17 วิทยาเขต
ปีการศึกษา 2558 จานวน 638 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นา โดยใช้เทคนิค
Factor Analysis โดยสกัดองค์ประกอบ ด้วยวิธีเทคนิคแกนสาคัญ (Principal Component Analysis: PC) การหมุนแกน
แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และการคัดเลือกจานวนองค์ประกอบ
ที่มี ค่ าไอเกน (Eigen Value) เท่ ากั บ หรือมากกว่ า 1 คั ด เลื อกข้ อคาถามที่มีน้าหนั กองค์ป ระกอบ (Factor Loading)
เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 และตั้งชื่อองค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านพลศึกษาและกีฬา มีค่าไอเกนเท่ากับ 16.913 (2) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าไอเกนเท่ ากับ 2.956 (3) ด้ านบุคลิกภาพมีค่ าไอเกนเท่ากับ 2.226 (4) ด้านทักษะทางสังคม มีค่าไอเกน
เท่ากับ 1.965 (5) ด้านสติปัญญา มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.546 (6) ด้านความสุภาพอ่อนโยน มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.426 และ
(7) ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.315 และมีองค์ประกอบภาวะผู้นาที่สาคัญ 4 ด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ
ทางสังคม ด้านสติปั ญญา และด้ านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา ที่นามาใช้ในการสร้างโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นา
สาหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา โดยพิจารณาจากระดับภาวะผู้นาของนักศึกษาซึ่งพบว่าภาวะผู้นาของนักศึกษา
ทั้ง 4 ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การฝึกอบรม, ภาวะผู้นา, สถาบันการพลศึกษา

Abstract
The objective of this research was to analyze the components of the leadership for the
students of Faculty of Education, Institute of Physical education. This research is quantitative research
methods. The sample sampling in this research was the students studying in the third years of faculty
of education from all 17 campuses, academic year 2015. 638 random sampling were selected on the
basis of cluster random sampling. Data analysis was implemented by percentage, mean, standard
deviation, and analyzed the components of leadership by employing factor analysis technique,
obtained by Principle Component Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax Method with Eigen
value at ≥ 1 Based on the research result, the components toward the leadership of the students in
faculty of education, Institute of Physical Education consisted of 7 components revealed that in the
components of physical education and sports, the Eigen value was rated at 16.913, (2) in the aspect
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of moral and ethic, the Eigen value was rated at 2.956, (3) in the aspect of personality, the Eigen
value was rated at 2.226, (4) in the aspect of social skills, the Eigen value was rated at 1.965 level, (5)
in the aspect of intelligence, the Eigen value was rated at 1.546, (6) in the aspect of polite, the Eigen
value was rated at 1.426, and (7) in the aspect of profession on physical education skills, the Eigen
value was rated at 1.315. When considering in the most four important components which were in
the aspects of personality, social skills, intelligence, and profession on physical education, they were
rated at moderate level.
Keywords: Training, Leadership, Institute of Physical education

บทนา

ตั ว ท านายสภาพการณ์ ในอนาคตของประเทศ
ซึ่ง การวัดคุณภาพของบัณ ฑิ ตที่ ผ่านมาส่วนใหญ่
มองจากผู้ใช้บัณฑิ ตที่ ส ะท้ อนให้เห็นภาพลักษณ์
บางประการของผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2540: 138)
ดังนั้น การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีภาวะผู้นานั้น
ควรเริ่มตั้งแต่การสอน การให้การศึกษา หรือการส่งเสริม
โดยเริ่มจากสถานศึ กษาซึ่ งสถาบั นการศึกษาทุ กระดั บ
ควรให้ ความส าคั ญในการสร้ างนิ สิ ต นั กศึ กษาให้ มี
ทัศนคติ ความรู้ ทั กษะ และบุคลิกภาพในการเป็นผู้นา เช่น
การสอนทักษะการพูดทักษะการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์การ
บริ หารความสั มพั นธ์ กั บผู้ อื่ น การสื่ อสารในที่ สาธารณะ
การบริหารเวลา การพั ฒนา ความฉลาดทางอารมณ์
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2558: ออนไลน์) ซึ่งจะ
ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเกิ ดประสบการณ์ ตรง
และสามารถน าทั ก ษะและประสบการณ์ ออกไป
ปฏิ บั ติ งานในโลกของความเป็ นจริ งได้ เ ป็ น อย่ างดี
(กรรณิ กา พิ ริยะจิตรา. 2547 : 135) อย่างไรก็ ตาม
จากการศึกษาผลสารวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
ที่ สาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2554(สถาบันการพลศึกษา.
2556: 33) พบว่า มีสิ่งที่ควรปรับปรุงคุณภาพบัณฑิ ต
ในเรื่องต่างๆ เช่น ความสุภาพอ่อนโยนและการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นการจัดการบริหารการปฏิบัติงาน

ผู้ น าเป็ นบุ คคลที่ ท าให้ องค์ การประสบความ
ก้ าวหน้ าและบรรลุ ผลส าเร็จ โดยใช้อิ ทธิพลจูงใจผู้อื่ น
ให้ปฏิบัติตาม และผู้นายังมีส่วนทาให้เกิดวิสัยทัศน์
ขององค์การ รวมทั้งใช้อิทธิพลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อนากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์;
สมชาย หิรัญกิตติ; และธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ, 2550:
196) ดังนั้น ในการที่จะทาให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และสามารถท าให้ ผู้ อื่ นปฏิ บั ติ ตามเพื่ อผลส าเร็จของ
งานนั้น ผู้นาจาเป็นจะต้องมีภาวะผู้นา ซึ่งภาวะผู้นาเป็น
คาที่แสดงคุณสมบัติหรือเป็นคุณสมบัติของผู้นา เช่น
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล
ดังนั้นคาว่า “ผู้นา” กับ “ภาวะผู้นา” จะแยกออกจากกัน
ไม่ได้ (พิชาภพ พันธ์แพ. 2554: 9) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ภาวะผู้นาเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจูงใจหรือ
ใช้อิ ท ธิพ ลต่ อบุ คคลอื่ น หรือ ผู้ใต้บั ง คั บ บั ญ ชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอานวยการ โดยใช้
กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อซึ่งกันและกั น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันให้ร่วมใจกับผู้นาดาเนินงาน
จนกระทั่งบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ (ยงยุทธ เกษสาคร. 2551: 40)
คุณภาพของบัณฑิตจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จ
หรือความล้ มเหลวของสถาบั นอุ ดมศึ กษา รวมทั้ งเป็ น
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ควรเพิ่มทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี แก่ บั ณ ฑิ ตก่ อ นจบการศึ ก ษา
การรักษาเวลา การตรงต่อเวลา และควรเพิ่มการพัฒนา
ความเป็ นผู้ น าให้ ม ากขึ้ น นอกจากนั้ นในการจั ดท า
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ได้มี
การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของ
วิทยาเขต 17 แห่ง พบว่าในด้ านนัก ศึ กษายังมี จุดอ่อน
อยู่ ห ลายประการ โดยจุ ดอ่ อนประการหนึ่ ง ก็ คื อ
ขาดภาวะผู้นาและความร่วมมือในการทางานเป็นทีม
ของนั กศึ กษา (สถาบั นการพลศึ กษา. 2555: 4) และ
จากสั มภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องพบว่ านั กศึ กษาพลศึ กษา
คณะศึ กษาศาสตร์ มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น า ดั งนี้
(1) ด้ านบุ คลิ กภาพ ประกอบด้ วยไม่ กล้ าคิ ดไม่ กล้ า
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น
ในการทางานและการเข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายไม่เหมาะสม
และถู กกั บกาลเทศะ ขาดความเชื่ อ มั่ นในตนเอง
(2) ด้านทั กษะทางสั งคมประกอบด้วยขาดทั กษะในการ
ติดต่อ สื่อสาร ขาดความร่วมมื อในการท างานกั บ
ผู้อื่นขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากั บผู้อื่ น
(3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย ขาดความรับผิดชอบ
ไม่ มีระเบียบวินัย และ (4) ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย
ไม่มีความสามารถในเชิงวิชาการ ทั้งในเรื่องของการพู ด
การอ่ าน และการเขี ยน ขาดทั กษะทางด้ านภาษา
ทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ (สมศั กดิ์ กลั บหอม.
2556: สัมภาษณ์; นพดล จิรบุญดิลก. 2556: สัมภาษณ์ ;
คมเพชร บุตรสาร. 2556: สัมภาษณ์)
จากสภาพปัญหา และความจ าเป็นในการพั ฒนา
ภาวะผู้นาให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่ ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในสถาบันการพลศึกษา จึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นา
สาหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
และใช้วิธีการฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะ
ผู้ น า ซึ่ งผลที่ ได้ จากการวิ จั ยครั้งนี้ จะช่ วยเสริ มสร้ าง
ให้นักศึกษาพลศึกษาเป็ นบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพและ
มี คุ ณลักษณะที่ พึ งประสงค์ และพร้อมกั นนั้ น เพื่ อให้
สามารถใช้บุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นาที่ได้รับการ
เสริมสร้างไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิ ดประสิทธิ ภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาสาหรับ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ นา และ
คุณลักษณะภาวะผู้นา
ผู้นา(Leader) กับภาวะผู้นา (Leadership)
มีความหมายแตกต่างกัน คาว่าผู้นา (Leader) ปรากฏอยู่
ในพจนานุก รมของออกฟอร์ด (Oxford English
Dictionary) ในราวปี ค.ศ. 1300 หรื อเจ็ ดร้ อยปี ที่ แ ล้ ว
ส่วนคาว่าภาวะผู้นา (Leadership) ปรากฏขึ้นมา
ภายหลังประมาณ ปี ค.ศ. 1800 คือประมาณสองร้อยปี
มาแล้วหรือจนแม้ กระทั่ งในปัจ จุบัน ความหมาย
ของคาว่า “ผู้นา” และ”ภาวะผู้นา” ก็ ยัง คงเป็น
ปริ ศ นาส าหรั บ นั ก วิ ช าการและบุ ค คลทั่ ว ไป
มี ทฤษฎี หลายทฤษฎี ที่ พยายามอธิ บายเกี่ ยวกั บผู้ น า
และภาวะผู้นา ซึ่งมีความสอดคล้องและบางครั้งก็
ขัดแย้งกัน (ทองหล่อ เดชไชย. 2544: 9-10)
ความหมายของคาว่า ผู้นา (Leader) นั้น ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ในลักษณะต่างๆ กั น ดังนี้ เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ์ (2540:8) ให้ความหมายคาว่า ผู้นาคือบุคคล
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ที่ ได้ รับมอบหมายซึ่ งอาจโดยการเลื อกตั้ งหรือแต่ งตั้ ง
และเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกให้มี อิ ทธิพลและบทบาท
เหนือกลุ่ม สามารถที่ จะจูงใจ ชักนา หรือชี้นาให้สมาชิก
ของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้สาเร็จ
เช่นเดียวกั บ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552: 1) กล่าวว่า
ผู้นา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่อ ง
จากบุคคลอื่น ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา
หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการดาเนินงานต่างๆ
ในองค์ ก รท าให้อ งค์ก รด าเนิ นงานไปอย่ างบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าพาหน่ว ยงานไปสู่
ความเจริญ ก้ าวหน้ า และสอดคล้องกั บแนวคิดของ
ฟิดเลอร์ (Fiedler. 1967: 14) กล่าวว่า ผู้นา คือบุคคล
ในกลุ่ มซึ่ งได้ รั บมอบหมายหน้ าที่ ให้ ควบคุ มหรื อ
ประสานงานกิ จการต่างๆที่ เกี่ ยวกั บภารกิ จ ของกลุ่ ม
ขณะที่ ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ (2554: 4) ได้ ให้ ค านิ ยาม
ผู้นาไว้ว่า บุคคลที่สามารถทาให้ผู้อื่นยอมรับ และสามารถ
จูงใจ ชักนา ชี้นา มี บทบาทเหนือ บุคคลอื่ นสามารถ
ขจัดปัญ หาขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานของ
กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี
จากคาจากัดความของคาว่า ผู้นา (Leader)
ที่ นั กวิชาการทั้ งหลายให้ ไว้ สรุ ปได้ว่ า ผู้น า คื อบุ คคล
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า อาจเป็นบุคคลที่
ได้ รั บมอบหมายโดยการแต่ งตั้ งให้ น ากลุ่ ม มี อิ ทธิพล
ต่อสมาชิกและกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม และมี คุณสมบัติ
ในการนาผู้อื่นทาให้องค์กรก้าวหน้า ประสบความสาเร็จ
ด้วยความสามารถของตนที่ จะชั กจู งหรือชี้ น า กระตุ้ น
ผลักดัน จูงใจและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจเพื่อให้การปฏิบัติภารกิ จต่าง ๆ ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ส าหรั บความหมายของค าว่ า ภาวะผู้ น า
(Leadership) ได้ มี ผู้ ให้ ค วามหมายไว้ ในลั ก ษณะ
ต่างๆ กัน ดังนี้ กวี วงศ์พุฒ (2550: 14) กล่าวว่าภาวะ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ผู้นาหมายถึงการที่ผู้นาใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและ
อานวยการความสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกัน
และกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 3) ได้ให้ความหมายภาวะผู้นาไว้
ว่าภาวะผู้นาหรือความเป็นผู้นาจะต้องมีบุคลิกภาพพิเศษ
หลายอย่าง สามารถที่ จะบังคับบัญชาผู้อื่นได้ โดยอาศัย
อานาจหน้าที่ (Authority) จากตาแหน่งและอานาจบารมี
(Power) ที่ ได้ จากตั วของเขาเองเป็ น เครื่ องมื อและ
สามารถสร้ างอิ ทธิ พลต่ อผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาให้ มี ความ
เชื่อถือยอมร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ไม่ว่า
จะเป็นบุคลิกภาพ ลักษณะของความเป็นผู้นาความสามารถ
ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่ งหมาย
ของกลุ่ มหรื อขององค์ กรได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่นเดียวกั บ สตอกดิลล์ (Stogdill. 1974:
411) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นาไว้ว่า ภาวะผู้นาคือ
ความคิดริเริ่มและธารงไว้ ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวัง
และความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่มและ
แบสส์ (Bass. 1981: 14) ให้ ความหมายภาวะผู้ น าว่ า
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคล
ในการใช้ อิ ทธิ พลอ านวยการให้ กลุ่ มหรื อผู้ ตามเกิ ด
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
จากความหมายของภาวะผู้นาดังกล่าวข้างต้น
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้นาใช้ความสามารถ
พฤติกรรม หรืออานาจภายในตัว เช่นความรู้ความสามารถ
บุคลิกภาพ ประสบการณ์ และอิทธิพลของตนกับสมาชิกใน
กลุ่ม ให้แต่ละคนดาเนินกิ จกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
เพื่อจะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบ
ความหมายของค าว่าผู้ น ากั บภาวะผู้น าพบว่า มี ความ
แตกต่ างกั นที่ ผู้ น าหมายถึ งบุ คคลที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง
ให้เป็นหัวหน้า หรือผู้นา ส่วนภาวะผู้นาหมายถึงกระบวน
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การใช้ความสามารถของบุคคลในการชักชวน ชี้นาหรือ
ชักจูงผู้ อื่นให้ท าตาม ร่วมมื อร่วมใจในการปฏิ บั ติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งให้สาเร็จลุล่วง
แนวคิดการฝึกอบรม
การฝึกอบรม เป็นการจัดสภาพสิ่งแวดล้อ ม
เพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถท านายหรือคาดเดาด้วย
ความเชื่อมั่นภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ กาหนดไว้
เป้ าหมายของการฝึกอบรมจะมุ่ งเน้นที่ การปฏิบั ติ เพื่ อ
ให้เกิ ดทักษะที่ต้องการ การฝึกอบรมเป็นเครื่องมื อหรือ
กิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่ างผู้ ฝึ กอบรมและ
ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้รับการอบรมด้วยกันเอง
เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และเจตคติ ตามวั ตถุ ประสงค์ ของการฝึ กอบรม (ชู ชั ย
สมิ ท ธิ ไกร. 2542: 172) ดั งนั้ น การฝึกอบรมจึงเป็ น
กระบวนการให้ความรู้ ซึ่งฟลิปโป (Flippo. 1970: 268)
ได้กล่าวไว้ว่าการฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการสร้างเสริม
ความรู้ความชานาญแก่ผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กาหนด
การฝึกอบรมจึงเป็นการมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอย่างมี
ความรู้ ความเข้าใจ มิใช่เพียงการฝึกหัดให้ทาเป็นเท่านั้น
ส าหรับ กุ ลยา ตันติ ผลาชีวะ (2537: 87) ได้กล่าวว่ า
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ ให้ความรู้และการฝึกหัด
ที่ มี ขอบเขตจ าเพาะตามที่ ต้ องการระยะเวลาของการ
ฝึกอบรมมักจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 5 วัน ถึง 6 เดือน
เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บการอบรมเกิ ดการเรี ยนรู้ และมี ความ
ชานาญเป็นการเฉพาะเรื่องเท่านั้น ซิลเบอร์แมน (วุฒิศักดิ์
พิศสุวรรณ. 2553: 36; อ้างอิงจาก Silberman. 1998: 1)
ได้กล่าวว่าการฝึกอบรม เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะของบุ คคลในการปฏิ บั ติ งาน
ซึ่งเมื่ อความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานนั้ น
ถู กจ ากั ดทางด้ านความรู้หรื อทั กษะท าให้ บุ คคลเกิ ด
ความรู้สึกที่ต้องการเสริมสร้าง เชื่อมต่อช่องว่างของการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรู้ หรือทักษะดังกล่าว
ส่ วน ปราโมทย์ จั นทร์ เรื อง (2545: 21) ได้ กล่ าวว่ า
การฝึ กอบรมหมายถึ งการท าให้ บุ คคลมี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่ แท้จริง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากความหมายของการฝึกอบรมดังที่ กล่าว
มาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งๆ
ให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชานาญ
และเจตคติ โดยการจั ดการศึ กษาให้ แก่ คนกลุ่ มหนึ่ ง
แต่การจัดการศึกษานี้ท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ
โดยมุ่ งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมี การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ท่าทีที่แสดงถึงความพอใจในการทางานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
หรืออาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมเป็นการเตรียมให้
บุคลากรพร้อมที่จะทางานในหน้าที่นั่นเอง
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะครูพลศึกษา
ครู พ ลศึ ก ษาก็ เ หมื อ นกั บ ครู อื่ น ๆที่ มี
หน้าที่ อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียน และยังต้องรับ
ภาระนอกเหนือจากนี้คือ จะต้องช่วยให้ผู้เรียนมี
การเจริญเติบโต และพัฒนาทักษะทางกายทางด้านกีฬา
ฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทนกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์
และฝึกการเป็นผู้นา ซึ่ง วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 189)
ได้ ให้ ค วามหมายของครู พ ลศึ ก ษาว่ า หมายถึ ง
ผู้ที่ยึดถือในหลักการ และปรัชญาของการพลศึกษาและ
การกีฬา และใช้กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาในทุกๆ
ด้าน ตามหลักการและปรัชญาการพลศึกษาและการกีฬา
คือ ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทั กษะการเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และทั กษะการกี ฬา ด้านความรู้
ความเข้าใจวิธีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และ
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การเล่นกีฬา ด้านคุณธรรมประจาตัว ด้านการมีเจตคติ
ที่ดีต่อการพลศึกษาและการกีฬา
สรุปว่าได้ว่าครูพลศึกษา หมายถึง บุคคลที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ทั้ งด้านกี ฬา วิชาการ ตลอดจน
ทั ก ษะด้ านต่า งๆให้ แก่ ผู้เ รีย นเพื่ อ ให้ ผู้เ รีย นได้ มี
พัฒนาการในทุ กๆด้าน ตลอดจนมี คุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ ดีต่อการพลศึกษาทั้ งนี้เพื่ อนาไปสู่การเป็น
ผู้ที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
วาสนา คุ ณ าอภิ สิ ท ธิ์ (2539: 318-321)
กล่ าวว่ าคุ ณสมบั ติ ของครู พลศึ กษาจะต้ องมี
ทั้งประสิทธิภาพ และมีการอุทิศตนเพื่อการสอน มีความรู้
มี บุ คลิ กภาพที่ ดี คื อ ความเป็ นมิ ตรเป็ นกั นเอง และ
มีมนุษย์สัมพั นธ์อันดี มี ความมั่ นคงทางอารมณ์ เข้าใจ
ในความแตกต่างระหว่างบุ คคล มี ความสนใจและภูมิ ใจ
ในอาชี พ มี ความเป็ นผู้ น า และคุ ณสมบั ติ เฉพาะตั ว
มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจเป็นผู้มคี วามสามารถในการฝึก
การสอน และมี ส่วนร่วม ในกี ฬาต่างๆ ได้หลายประเภท
มีความต้องการ และพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

จากประชากร 8 วิทยาเขต จ านวน 1,228 คน ก าหนด
ขนาดตั วอย่ างของ Taro Yamane ที่ ระดั บ ความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 638 คน
กลุ่ มตั วอย่ างเป็ นนั กศึ กษาคณะศึ กษาศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 สถาบันการพลศึกษา 8 วิทยาเขต ปีการศึกษา2558
จ านวน 638 คน ซึ่ งได้ มาจากการคานวณตามวิธี ของ
Taro Yamane (1973: 887) ที่ความเชื่อมั่น 95%
ซึ่งได้ จ านวนตั วอย่ างจากการคานวณ เท่ ากั บ 344 คน
แต่เนื่องจากการเก็ บรวบรวมข้อมู ลในส่วนนี้เป็น
การเก็บรวบรวมเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
องค์ ประกอบ (Factor Analysis) ของภาวะผู้ น าของ
นักศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น
638 คนตามสัดส่วนของแต่ล ะวิทยาเขต ซึ่งได้ม า
โดยการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ได้แก่ เพศ สังกัดวิทยาเขต
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น า
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ซึ่งเป็นแบบวัดภาวะผู้นาโดยให้นัก ศึกษาประเมิ น
ตนเอง มี ลั กษณะเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แบบวั ดภาวะผู้ น าที่ สร้ างขึ้ นตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม โดยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ
จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกั บ
นิยามที่ต้องการจะวัดและพิจารณาความเหมาะสมของข้อ
คาถามและภาษาที่ใช้โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 0.86
หาค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม โดยน าไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3
สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จานวน 2,455 คน
สุ่มวิทยาเขตเป็นตัวแทนภูมิ ภาคๆ ละ 2 วิทยาเขต โดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ได้ ตั วอย่ างทั้ งหมด 8 วิท ยาเขต ได้ แก่ เชี ยงใหม่
ล าปาง กรุงเทพฯ ชลบุรี มหาสารคาม ศรีสะเกษ
กระบี่ และชุมพร พบว่ามีประชากรจานวน 1,228 คน
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวย่างที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ องค์ประกอบภาวะผู้น า ได้แก่ นั กศึ กษา
คณะศึ กษาศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 3 สถาบั นการพลศึ กษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( -coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach: 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .911
ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามในการวั ดภาวะผู้ น ำ
ของนักศึ กษา มาตรวจสอบคัดเลื อกความสมบู รณ์ ของ
คาถาม แล้วนาข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์ องค์ประกอบภาวะผู้ น าในขั้ นนี้
เป็นการสารวจองค์ประกอบที่ผู้วิจัยนาตัวแปรภาวะผู้นา
ที่ ได้จากการศึ กษาภาวะผู้ นาของนั กศึ กษาในส่วนที่ 4
มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิคทางสถิติ
เพื่ อสกั ดองค์ประกอบ การหมุ นแกน และการคั ดเลื อก
จานวนองค์ประกอบ เพื่อสรุปจานวนองค์ประกอบ
ที่ จ าเป็ นในการเสริ มสร้างภาวะผู้น าส าหรั บนั กศึ กษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากส่วนที่ 4
จานวน 638 คน ซึ่งตามแนวคิดของ อรพินธ์ ชูชม
(2548: 10) ซึ่งได้กล่าวถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า กลุ่มตัวอย่างน้อยที่ สุด
ต้องเป็น 5 เท่าของตัวแปรที่ ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ มี ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ องค์ประกอบ
จานวน 64 ตัวแปรที่ ได้จากการสังเคราะห์คุณลักษณะ
ภาวะผู้นา และคุณลักษณะครูพลศึกษา ดังนั้นจึงควรมี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 320 คน แต่เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างมี จานวนทั้งหมด 638 คน ดังนั้น เพื่ อให้ได้
ข้อมูลตอบกลับเพียงพอในการวิเคราะห์และเพื่อให้
การวิจัยมีความแม่นยา ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มาวิ เคราะห์ องค์ ประกอบ โดยใช้ วิ ธี การวิ เคราะห์
องค์ ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Version 20) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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1. สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเทคนิคแกนสาคัญ
(Principal Component Analysis: PC) และหมุนแกนแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์
(Varimax Method)
2. คัดเลือกจานวนองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน
(Eigen Value) เท่ากับ หรือมากกว่า 1
3. คัดเลือกข้อคาถามที่มีน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ตามเกณฑ์
อัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ ม ากกว่า 120 คนขึ้นไป
(Joseph F. Hair & et al. 1998: 125) และจานวน
ข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบ ต้องมีตั้งแต่ 3 ตัว
แปรขึ้นไป จึงถือเป็น 1 องค์ประกอบ
4. ตั้งชื่อองค์ประกอบ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายอาศัย
อยู่ในภาคเหนือ และสังกัดวิทยาเขตเชียงใหม่
ผลการศึ กษาวิ เคราะห์ เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นา คุณลักษณะ
ครูพลศึกษา ซึ่งผลของการศึกษาทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะภาวะผู้นา และคุณลักษณะครูพลศึกษา
ที่ ใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้ นาส าหรับ นั กศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นา และ
คุณลักษณะครูพลศึกษา พบว่าองค์ประกอบภาวะ
ผู้นาที่ ได้จากการสังเคราะห์ได้องค์ประกอบภาวะ
ผู้ น าหลั ก 7 ด้ าน คื อ ด้ านกายภาพ ด้ านสติ ปั ญญา
ด้านบุ คลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้ านคุ ณธรรม จริยธรรม
และด้านกีฬา และภาวะผู้นาย่อย จานวน 41 ข้อ
ผลการศึก ษาความคิดเห็ นของผู้ เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับภาวะผู้นาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
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สถาบันการพลศึกษา พบว่าภาวะผู้นาที่ นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา จาเป็นต้อง
ได้รับการเสริมสร้าง มีจานวน 64 ข้อ
ผลการศึ กษาภาวะผู้น าของนั กศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา พบว่า นักศึกษา
คณะศึ กษาศาสตร์ สถาบั นการพลศึ กษา มี ภาวะผู้ น า
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านกีฬา และ (3) ด้านกายภาพ ตามลาดับ
นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบั น
การพลศึกษา มีภาวะผู้นา อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน
ดังนี้ (1) ด้านสังคม (2) ด้านบุคลิกภาพ (3) ด้านวิชาการ
และ (4) ด้านสติปัญญา ตามลาดับ และ (5) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ จากองค์ประกอบภาวะผู้นา 7 องค์ประกอบ
จากขั้นตอนที่ 1 คือ ด้านกายภาพ ด้านสติปัญญา
ด้านบุ คลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้ านคุ ณธรรม จริยธรรม
และด้านกีฬา เมื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
วิธีการทางสถิ ติแล้ว พบว่าได้ องค์ ประกอบภาวะผู้น า
ที่จาเป็น 7 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านพลศึกษาและ
กี ฬา (2) ด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม (3) ด้ านบุ คลิ กภาพ
(4) ด้านทั กษะทางสังคม (5) ด้านสติปัญญา (6) ด้าน
ความสุภาพอ่อนโยน และ (7) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
พลศึกษา

ภาวะผู้นาของนักศึกษาได้ร้อยละ 44.293 องค์ประกอบที่
1 ด้ านพลศึ ก ษาและกี ฬ า ได้ แ ก่ มี ทั กษะและ
ความสามารถทางกีฬา มีความรู้เกี่ ยวกับกฎ กติกา
มารยาทในการเล่ น กี ฬ า สามารถตั ด สิ นกี ฬ าได้
สามารถสอน สาธิต และจัดการแข่งขันกี ฬาได้ มี ทั กษะ
พื้นฐานในการเคลื่อนไหว และมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในกีฬาทุ กชนิด ทั้ งนี้อาจเนื่องจากสถาบัน
การพลศึกษาเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ผลิตบุคลากร
ที่มีความสามารถทางด้านพลศึกษาและกีฬา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 189) กล่าวว่า
ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ ยึดถือในหลักการ และ
ปรัชญาของการพลศึ กษาและการกี ฬา และใช้ กิ จกรรม
พลศึกษาและกีฬาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ตามหลักการ
และปรั ชญาการพลศึ ก ษาและการกี ฬ า คื อด้ าน
สมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย และทักษะการกี ฬา ด้านความรู้ ความเข้าใจ
วิธีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและการเล่นกีฬา
ด้านคุณธรรมประจาตัว และด้านการมีเจตคติที่ดีต่อ
การพลศึกษาและการกี ฬา องค์ประกอบที่ 2 ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ เมื่อรับปากว่าจะทาอะไร
ให้ใครแล้วจะต้องทาให้สาเร็จ มีความภูมิใจที่ได้เข้ามา
ศึกษาในสถาบั นการพลศึกษาและเชื่ อว่าวิชาพลศึกษา
และกีฬาช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และห่างไกลโรค ไม่เอาเปรียบเพื่อนในการ
ทางาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในทุ กโอกาส สอดคล้องกั บ
แนวคิดของ อุดมศิลป์ สาราญอาตม์ (2525) กล่าวว่า
คุณลักษณะที่สาคัญของผู้นาต้องมีคุณธรรม (Morale)
เป็ นความประพฤติที่กระทาแต่สิ่งที่ ดีงามเป็นประโยชน์
ต่อบุคคลอื่นและส่วนรวม และมีจริยธรรม (Ethics)
เป็นการแสดงกิริยามารยาท สุภาพ มีสัมมาคารวะ
รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับความเป็นผู้นา เป็นต้น และ
สอดคล้องกั บ ประหยัด ศรีวิหะ องค์ประกอบที่ 3

การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยวิธีการทางสถิติ
พบว่าได้องค์ประกอบภาวะผู้นาที่จาเป็น 7 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านพลศึกษาและกี ฬา ด้ านคุ ณธรรม จริยธรรม
ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะทางสังคม ด้านสติปัญญา
ด้านความสุภาพอ่อนโยน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
พลศึ กษา ตามล าดั บ โดยองค์ ประกอบทั้ ง 7 อธิ บาย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ มักแสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ มีความรอบรู้ ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อ
ต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนหรือต่อหน้าสาธารณชน
เป็นคนที่ชอบพูดจาด้วยถ้อยคาที่สุภาพ ไพเราะ น่าฟัง
กั บเพื่อน ๆ หรือกั บบุ คคลอื่ น ๆ ทั้ งนี้อาจเนื่ องมาจาก
บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นาทีบ่ ่งชี้
ถึงความเป็นตัวตนของผู้นาในการแสดงออกต่อผู้อื่น
ทาให้คนทั้งหลายมีความพึงพอใจ ยาเกรง มีความเชื่อถือ
ศรัทธา สอดคล้องกั บสตอกดิลล์ (Stogdill, 1974)
พบว่า (1) ลักษณะทางกาย ผู้นาเป็นผู้ที่แข็งแรง มีร่างกาย
เป็นสง่า (2) ภูมิ หลังทางสังคม ผู้นาเป็นผู้ที่ มีการศึกษา
และมีสถานะทางสังคมดี (3) สติปัญญา ผู้นาเป็นผู้ที่มี
สติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี และมีทักษะในการสื่อ
ความหมายและการพู ด (4) บุคลิกภาพ ผู้นาเป็นผู้
ที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง
(5) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ผู้นาเป็นผู้มีความปรารถนา
จะทาดีที่สุดปรารถนาที่จะรับผิดชอบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
มุ่งที่งาน และ (6) ลักษณะทางสังคม ผู้นาเป็นผู้ที่ปรารถนา
และร่วมมือกับคนอื่น มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและคนอื่น ๆ เข้าสังคมได้ องค์ประกอบที่ 4
ด้านทั ก ษะทางสั งคม ได้ แก่ มี ม นุ ษ ย์สั ม พั นธ์ที่ ดี
เป็นมิตร ไม่ถือตัวกับเพื่อน ๆ และบุคคลอื่น ๆ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีในทุ กสถานการณ์ เป็นผู้ที่
ชอบเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากทั กษะด้านทั ก ษะทางสั งคมเป็ น
ทักษะที่มีความส าคัญต่อความเป็นผู้นาเพราะผู้นา
จะต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและสามารถทางานร่วมกั บบุคคลอื่น ๆ ได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุม รอด
ประเสริฐ (2527) กล่าวว่า ผู้นาในด้านฐานะตาแหน่ง
จะต้องเป็นผูท้ ี่มฐี านะทางสังคมและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นที่ชื่นชมแก่
บุคคลโดยทั่วไป องค์ประกอบที่ 5 ด้านสติปัญญา
ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบทาสิ่ง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นคนที่ตัดสินใจได้ดี และยอมรับ
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ๆ สอดคล้ องกั บ
แนวคิดของ นานัส (Nanus อ้างอิงจาก วีรวุธ มาฆะ
ศิรานนนท์, 2542) ที่เสนอว่า ผู้นาที่มีประสิทธิผลสูง
จะมีคุณสมบัติในการฉลาดคิดและยังมีความสามารถ
ในการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ทั้งวิสัยทัศน์และพันธ
กิจบรรลุเป้าหมายได้ องค์ประกอบที่ 6 ด้านความสุภาพ
อ่อนโยน ได้ แก่ แต่ งกายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกั บ
กาลเทศะเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ถ่อมตนกับทุกคน สอดคล้อง
กับ ไพรัช ปานอุทัย (2530: 51-52) กล่าวถึงคุณลักษณะ
ครูพลศึกษาต้องมีความร่าเริงแจ่มใส มีความสุภาพ
อ่อนโยน มีลักษณะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีแต่งกายดี
เหมาะสมกับกาลเทศะ และองค์ประกอบที่ 7 ด้าน
สมรรถนะวิชาชี พพลศึ ก ษา ได้ แก่ มี ความรู้ และ
ทักษะในวิชาพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะ
เรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อาไพ อินทรประเสริฐ (2542: 75) ที่ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของการเป็นผู้นาที่ดีด้านวิชาการไว้ว่า
ผู้นาต้องมีความรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี ตลอดจนมี
ความรู้ในเรื่องทั่ ว ๆ ไป ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และ
มีความรู้และความสามารถในการบริหารและผู้ นา
คือ เก่งงาน เก่งคน และเก่ งคิด นั่นคือ มี ความสามารถ
ในการใช้เทคนิคและวิธีการทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจั ยครั้งนี้ แสดงให้ เห็ นว่ า หลั กสู ตร
ฝึกอบรมภาวะผู้นาสาหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึก ษา สามารถนาไปปรับใช้ได้กั บ
นักศึกษาทั่วไป
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2. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้นา
ให้แก่ผู้นากิจกรรมในสถาบันการพลศึกษา โดยใช้
กิจกรรมในหลักสูตรนี้นาไปพัฒนาผู้นานักศึกษา
3. ก่อนนาหลักสูตรไปใช้ควรศึกษาหลักสูตร
ฉบับนี้ทุ กส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม
ของหลักสูตร และควรศึกษารายละเอียดของสภาพปัญหา
และความจ าเป็ น จุ ดมุ่ งหมายของหลั กสู ตร หลั กการ
ของหลักสูตร เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมและเทคนิควิธีการฝึกอบรม สื่อ
ประกอบการฝึกอบรม วิธีการวัดและประเมินผล
4. ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการฝึ ก อบรม
เพิ่มระยะเวลาให้เหมาะสมสาหรับกิจกรรมในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้
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