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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างรู ปแบบและองค์ ประกอบภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีการดาเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการศึ กษาองค์ ประกอบและคุ ณลั กษณะ
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน แบ่งการศึกษาผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที่ 1 ผู้ น านั กศึ กษาในปี การศึ กษา 2559 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 กลุ่ม 221 คน กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารที่มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บงานกิ จการ
นักศึกษา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการวิพากษ์รูปแบบและองค์ประกอบการของภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิ ทยาลั ยราช
ภัฏเขตภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ขั้นตอนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งเนื้ อหา และบรรยายเชิ งพรรณนา ผลการวิ จั ยพบว่ า
รูปแบบและองค์ประกอบ ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน มี องค์ ประกอบใน
การพัฒนาดังนี้ 1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย มีความเข้าใจในตนเอง มีความคงเส้ นคงวา มี ความมุ่ งมั่ นพั ฒนาตนเอง และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การมีต้นแบบ ประกอบด้วย การมีต้นแบบที่ดี การได้รับการยอมรับ และการได้รับการส่ งเสริ มสนั บสนุ น 3) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม และการท างานเป็ นที ม และ 4) การ
สร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตสานึก มีจิตอาสา และมีหลักธรรมนาชีวิต
ค าสาค ัญ : ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , ผู้นานักศึกษา , มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน

Abstract
The purposes of this research were build leadership models and components for local development of
student leaders among Upper Northern Region Rajabhat Universities. The research methods were divided into 3 periods.
Period 1 was to study the components and characteristics of leadership for local development. Step 2 was to build the
components of leadership development for local development of student leaders among Upper Northern Region
Rajabhat Universities. The informants were divided into two main groups. Group 1 were student leaders academic year of
2016 from Upper Northern Region Rajaphat Universities as 21 sampling group consisted of 221. Group 2 were executives
involved in student affairs and organized an In-depth Interview Guideline. Step 3 was about criticized patterns and
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components of leadership for local development of student leaders from Upper Northern Region Rajabhat Universities.
The data was analyzed by content analysis and descriptive lectures. The research results showed The models and
components of leadership for local development of student leaders among Upper Northern Region Rajabhat Universities
were composed of followings 1) Placing a self-value; namely Self-Understanding, Congruence, Self-Development, and
Stimulating Creativity. 2) Placing a value for being a role model; like; having a prototype, being accepted and being
promoted and supported. 3) Placing a value for having participation; such as having a common goal, mutual recognition,
and working as a team, and 4) Placing a value for community and society; particularly being a good citizen, having a
conscious mind, serving as a volunteer, and recognizing the principles of living.
Keywords: Leadership, Local Development, Student Leadership

บทน า
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุ นของประเทศที่ มี อยู่ ให้ เข้ มแข็ งและมี
พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพั ฒนาคน พร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงโลกในยุ คศตวรรษที่ 21
เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาที่สาคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ ระบุ ไว้ ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550:44) คื อ เป้ าหมายในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาได้ รั บการ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคั ญต่ อสั งคมในอนาคต ต้ องเป็ นผู้ น าในการขั บเคลื่ อนพั ฒนา
ประเทศ ควรได้รับการพัฒนาให้มีภาวะความผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี คุณลั กษณะพึ งประสงค์ เพราะบุ คคล
เหล่านี้จะเป็นผู้กาหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ สถาบันการศึ กษาเป็ นผู้ ที่ มี บทบาทส าคั ญที่ จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการ
พัฒนาภาวะความเป็นผู้นานักศึกษาให้มีความสามารถอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ ศักดิ์ (2551) กล่ าวว่ าประเทศไทย
ต้องการนักศึกษาที่มีภาวะผู้นา เป็นกาลังสาคัญในการนาทิศทางประเทศให้อยู่รอด ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง สั งคม และ
เศรษฐกิจ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ นักศึกษาจานวนมากไม่ต้องการเป็นผู้นา เนื่องจากชินกับการเป็ นผู้ ตามมากกว่ า ซึ่ งมี สาเหตุ ม าจากการ
เลี้ยงดูแบบประคบประหงมจากครอบครั ว ระบบการศึ กษาที่ สร้ างนั กศึ กษาให้ คิดตามมากกว่ าคิ ดสร้ างสรรค์ และหลั กสู ตรที่ ใช้ ใน
มหาวิทยาลัยยังขาดเนื้อหาที่สอนให้นักศึกษามีภาวะผู้นา ดังนั้น ประเทศไทยอาจประสบปัญหา ขาดผู้ ที่ ต้องการเข้ ามาน าทิ ศทางประเทศ
ในอนาคต การสร้างผู้นาจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรให้ความสาคัญ และต้องเริ่มพัฒนาผู้นาตั้งแต่ระดับการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เปรี ยบเสมื อนกั บ
เรือที่อยู่กลางทะเล หากขาดกัปตัน ลูกเรือก็เคว้งคว้างสับสน เช่นเดียวกับประเทศย่ อมต้ องการผู้ น าที่ น าประเทศไปตลอดรอดฝั่ ง ซึ่ งการ
สร้างผู้นาที่ดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในนักศึกษาที่ฉายแววความเป็นผู้นาควรได้ รั บการสนั บสนุ น เพื่ อให้ พวกเขา
กลายเป็นผู้นาที่ดีในอนาคต ดังที่วิลเลียมสัน (Williamson, 1961) ได้กล่าวว่า “กิจกรรมนั กศึ กษาเป็ นศู นย์ กลางแห่ งระบบอุ ดมศึ กษาใน
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์” และจากประสบการณ์ในอดีต พบว่า การจัดกิ จกรรมนั กศึ กษาได้ ส่ งผลอย่ างมากต่ อการพั ฒนา
ความเป็นผู้นาของนักศึกษาปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้นานักศึกษาเป็นไปในหลายรูปแบบ ด้วยกระบวนการ เทคนิ ค และกลไกที่ หลากหลาย
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาภาวะผู้นาด้วยตนเอง นักศึกษาเกิดการตระหนั กรู้ ในคุ ณค่ าของตนเอง (Self-Esteem) เกิ ดความ
เชื่อมั่นในตนเอง แต่ก็มีบางส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่างๆ ทั้งครอบครัว สังคม และสถาบันการศึ กษา ซึ่ งเป็ นสถาบั นที่ ส าคั ญ
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ในการพัฒนาคุณภาพ และภาวะผู้นาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นผู้นาของประเทศชาติที่รู้เท่าทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลกยุ คใหม่
ในศตวรรษที่ 21 และในศตวรรษแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิ ดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้ าวหน้ าอย่ างมั่ นคงและยั่ งยื นของปวงชน มี ส่ วนร่ วมในการจั ดการ การ
บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่ งยื น ในปั จจุ บั น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ มี อยู่ ทั้ งสิ้ น
38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมี 4 แห่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลั ยท้ องถิ่ นที่ มี การผลิ ตนั กศึ กษาแต่ ละปี มี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาจานวนรวมกันมากกว่า 13,000 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ, 2560) ผู้สาเร็จการศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในเขต
ภาคเหนือ สาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาคเหนือและภาคอื่นๆ ประกอบกับปรัชญาของการจั ดการศึ กษาของ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น นักศึกษากลุ่มหนึ่งควรมีภาวะผู้น าที่ จะเป็ นผู้ น าท้ องถิ่ นได้ ภายใต้ บริ บททางสั งคม วั ฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
3) เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
วิธีการวิจัยผู้วิจัยได้ดาเนินการวางแผนการวิจัย โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศ ึกษาในขนตอนที
ั้
่ 1 เป็นการศ ึกษาองค ์ประกอบและค ุณลักษณะภาวะผูน้ าเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น วิธ ีการดัง นี้
1) แหล่งข อ้ มูล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลแนวคิด และทฤษฎี
รวมถึงบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) สาหรับออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จั ย
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary data) เป็ น
ข้อมูลที่ผู้วิจัยทาการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้นาท้องถิ่น หรือผู้นาท้องถิ่นที่เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview guideline) เพื่ อใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุ ณลั กษณะภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น
โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้
2.1) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้ น า
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2) นาแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ อพิ จารณาความถู กต้ องและครอบคลุ มเกี่ ยวกั บภาวะ
ผูน้ าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก และแนวทางการสนทนากลุ่ ม
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สาหรับใช้เก็บรวบรวมข้ อมูลในขั้นตอนต่ อไป
3) ประช ากรที่ใ ช ้ใ นการศ ึกษา
3.1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)ในการวิจัยครั้งนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ คือ
3.1.1) เป็นผู้นาท้องถิ่น หรือผู้นาท้องถิ่นที่เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3.1.2) เป็นผู้นาที่เป็นผู้ประสบความสาเร็จและได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น ได้รับรางวัลยกย่ อ งจาก
สังคมในระดับชาติ/เขต ผลการคัดเลือกได้ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 18 คน
4) การเก็บรวบรวมข ้อมูล มุ่งศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้มี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุ ณ ลั ก ษณะ
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้
ได้ข้อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก
4.3) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ
รวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ได้องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5) วิเ ค ราะห์ข ้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง เนื้ อ หา
(Content analysis)
2. การศ กึ ษาในขนตอนที
ั้
่ 2 ศ กึ ษาองค ์ประกอบภาวะผูน้ าเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ของผูน้ านักศ ึกษามหาวิท ยาลัย
ราช ภัฏ ในเข ตภาค เหนือตอนบน ดัง นี้
1) แหล่งข อ้ มูล นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเครื่องมือเพื่อสร้างและศึกษาองค์ประกอบการ
พัฒนาภาวะผู้นา ของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
2) ด าเนินการจัดสนทนากลุม่ ร่วมกับผู้นานักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 221 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จานวน 102 คน และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 119 คน
2.1) นาข้อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะที่ผ่านการตรวจสอบ มาวิเคราะห์และร่างรูป แบบการพั ฒ นาภาวะ
ผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
2.2) นาร่างรูปแบบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของภาวะ
ผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
3) เครื่องมือที่ใช ้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสาหรับเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ได้ แก่ แนวทางการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
interview Guideline) เพื่อใช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก และแนวทางการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion
Guideline) ร่วมกับผู้นานักศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุ ณลั กษณะภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น โดยมี
วิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้
3.1) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู้ น าเพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึ กเกี่ ยวกับภาวะผู้นาเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่ น
3.2) นาแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวทางการสนทนากลุ่ มเสนออาจารย์ ที่ ปรึ กษาเพื่ อพิ จารณาความถู กต้ อง
และความชัดเจนของเครื่องมือ นาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรั บปรุ งแนวทางการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก และแนวทางการสนทนา
กลุ่มให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สาหรับใช้เก็บรวบรวมข้ อมูลในขั้ นตอนต่อไป
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4) ประช ากร ผู้ใ ห้ข ้อมูลหลักและกลุ่ม ตัว อย่างที่ใ ช ้ใ นการศ ึกษา
4.1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ น านั ก ศึ ก ษา (ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ) ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จานวนทั้งสิ้น 876 คน
4.2) ผู้ให้ข้อมูลหลักผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลั ก (Key Informants) ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
กิจการนักศึกษา และผู้นานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้วิจัยได้มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
4.3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้นานักศึกษา โดยผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาเลื อ ก แบบ
เจาะจง (Selected) พิจารณาจากจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีจานวนนักศึกษามากที่สุด และน้อยที่สุดในแต่ละเขต
จากเกณฑ์ดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จานวนทั้งสิ้น 221 คน
5) วิเคราะห์ข ้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้นา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3. การศ กึ ษาในขนตอนที
ั้
่ 3 เป็นการวิพากษ์ร ูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นของผูน้ านักศ ึกษา
มหาวิท ยาลัย ราช ภัฏ เข ตภาค เหนือตอนบนวิธ ีการดัง นี้
1) แหล่งข อ้ มูล ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
ของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบนในขั้นตอนที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) วิธ ีการด าเนิน การเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดประชุมวิทยวิจารณ์
3)เครืองมื
่ อทีใ่ ช ้ในการเก็บข ้อมูล ผู้วิจัยได้จัดประชุมวิทยวิจารณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกับวิพากษ์ รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างขึ้น
4) ผู้ใ ห้ข อ้ มูลหลัก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 ท่าน ได้แก่ นักวิชาการ จานวน 5 ท่าน และตัวแทนผู้นาท้องถิ่น
ที่ประสบความสาเร็จ จานวน 5 คน
5) วิเคราะห์ข ้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมวิทยวิจารณ์ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจ ัย
ผลสรุปการศึกษารูปแบบและองค์ ประกอบภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเขต
ภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ผู้นาท้องถิ่น ผู้นานั กศึ กษา กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก และจั ดประชุ มวิ ทย
วิจารณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเขต
ภาคเหนือตอนบน ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ นประกอบด้ วย 10 องค์ ประกอบคื อ 1.1)
ความเข้าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส้นคงวา 1.3) มีเป้าหมายร่ วมกั น 1.4) การมี ส่ วนร่ วม 1.5) การยอมรั บซึ่ งกั นและกั น 1.6) ความเป็ น
พลเมืองที่ดี 1.7) มีต้นแบบที่ดี 1.8) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมนาชีวิต และ 1.10) มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
2) องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นาเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมี
ดังนี้ 2.1) ค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย ความเข้าใจในตนเอง คงเส้นคงวา และมุ่งมัน่ พัฒนาตนเอง 2.2) การมีต้นแบบ ประกอบด้วย
มีต้นแบบที่ดี และได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 2.3) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย มีเป้าหมายร่วมกันที่ดี การยอมรับซึ่งกันและกัน การ
มีส่วนร่วม และการทางานเป็นทีม และ 2.3) ค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมืองดี และมีหลักธรรมนาชีวิต
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3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพั ฒนาท้ องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในเขตภาคเหนื อตอนบน มี
องค์ประกอบในการพัฒนาดังนี้ 3.1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง ประกอบด้วย มีความเข้าใจในตนเอง มีความคงเส้นคงวา มีความมุ่ งมั่ นพั ฒนา
ตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.2) การมีต้นแบบ ประกอบด้วย การมีต้นแบบที่ดี การได้ รั บการยอมรั บ และการได้ รั บการส่ งเสริ ม
สนับสนุน 3.3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม และการท างานเป็ น
ทีม และ 3.4) การสร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม ประกอบด้วย มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตสานึก มีจิตอาสา และมีหลักธรรมนาชีวิต

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นของผู้น านักศึ กษามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏในเขตภาคเหนือตอนบน
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่ า 1) องค์ ประกอบและคุ ณลั กษณะภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น จากผลการวิ จั ยนี้ ชี้ ให้ เห็ นว่ า
คุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้นานักศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีจุดเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองในลั กษณะที่ เป็ นผู้ มี พฤติ กรรมที่ น่ าเชื่ อถื อ
เป็นพื้นฐานคือมีความเข้าใจตนเอง มีความคงเส้นคงวา มีความเป็นตัวของตัวเอง ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผู้ น านั กศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู้ จาก
การอยู่ร่วมกับเพื่อนผ่านกระบวนการพัฒนาหรือฝึกอบรมของสถาบัน และได้ แสดงบทบาทผู้ น าตามที่ ตนเองได้ รั บการเลื อกตั้ งเข้ ามาใน
ตาแหน่งผู้นานักศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้นานักศึกษาจะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาที่แท้จริง ดั งที่ รั ตติ กรณ์ จงวิ ศาล (2556:312)
ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาที่แท้จริง เป็นลักษณะและพฤติกรรมของผู้นาที่มีความมั่นคงในคาพูด การกระท า และค่ านิ ยม (ค่ านิ ยม การกระท า
คาพูดเป็นไปในทางเดียวกัน) ผู้นาที่แท้จริงจะมีการรับรู้ตนเองและมีการรั บรู้ เอกลั กษณ์ ของตนเองย่ างถู กต้ อง เข้ มแข็ ง ชั ดเจน มั่ นคง
และสม่าเสมอ ผู้นาที่แท้จริงจะมีความตระหนักรู้ในตนเองสูง รู้จักตนเองเป็นอย่างดีและรู้ว่าพวกเขาเชื่ อในอะไร และมี การยอมรั บตนเอง
ในระดับสูงด้วย ผู้นาจะมีค่านิยม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตากรุ ณา ความยุ ติธรรม ความรั บผิ ดชอบ และการมองโลก
ในแง่ดี ผู้นาจะมีหลักการที่เป็นค่านิยมที่แท้จริงและมีการปฏิบัติตามค่านิยมนั้นอย่างสม่าเสมอ รวมถึ งค่ านิ ยมและความเชื่ อนั้ นจะเป็ น
ตัวกาหนดการกระทาของพวกเขา ผู้นาจะมีแรงจูงใจมาจากความต้องการที่ จะพั ฒนาตนเองและการตรวจสอบตนเอง พวกเขาจะเปิ ดรั บ
การเรียนรู้จากการให้ข้อมูลย้อนกลับและความผิดพลาดของตนเองอีกทั้งสุทธิ ชั ย ปั ญญโรจน์ (2554) ได้ กล่ าวถึ ง คุ ณลั กษณะของผู้ น าที่
ดีต้อง มีเป้าหมายเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิต เป้าหมายในการท างาน เป้ าหมายในการเปลี่ ยนแปลงองค์ กร เป้ าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ มีความรอบรู้ กล้าเปลี่ยนแปลง มี ความกระตื อรื อร้ น กระฉั บกระเฉง มี ความอดทน มี สติ ในการควบคุ ม
ตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย รู้จักใช้ดุลพินิ จและกล้ าตั ดสิ นใจ และมี มนุ ษย์ สั มพั นธ์ ที่ ดี ฯลฯ และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
สมเกียรติ สุทธินรากร (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของนักศึกษามหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ตผลการวิ จั ย พบว่ า นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
รังสิตมีบุคลิกภาพค่อนข้างเชื่อในแหล่งอานาจควบคุมภายนอก และมี ภาวะผู้ น าด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด้ านวิ สั ยทั ศน์ ระดั บส่ วนรวม
และด้านวิสัยทัศน์ระดับบุคคลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานบทความวิ จั ยของลิ ขิ ตา เฉลิ มพลโยธิ น (2560) ได้ ท าวิ จั ยเรื่ องภาวะ
ผู้นากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 พบว่า การที่ บุ คคลมี ความรู้ ความสามารถมี อิ ทธิ พล บทบาทเหนื อผู้ อื่ นด้ านการ
ติดต่อประสานงาน อานวยการ สั่งการหรือชักนาองค์ การไปสู่เป้าหมายจะต้องประกอบด้ วยหลั กธรรมพรหมวิ หาร 4 คื อมี เมตตา กรุ ณา
มุทิตา อุเบกขา 2) องค์ประกอบภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ น านั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏในเขตภาคเหนื อตอนบนจาก
ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมี ลั กษณะในการพั ฒนาที่ เน้ นการมี ส่ วนร่ วม การท างาน
ในการทางานเป็นทีม และการมีต้นแบบที่ ดีซึ่ งอาจเกิ ดจากรุ่ นพี่ ศิ ษย์ เก่ า ที่ เคยสร้ างชื่ อเสี ยง และปฏิ บั ติตนเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ซึ่ ง
สอดคล้องงานวิจัยของอนงค์นาถ ยุ วพั นธุ์ (2555) ได้ ศึกษา เรื่ อง ภาวะผู้ น าของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่ า นั กศึ กษามี ระดั บการท างานเป็ นที มโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และมีระดับการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการประสานงานมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้ าน
การร่วมมือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และด้ านการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง ในปั จจั ยย่ อยการท างานเป็ นที ม
ด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้ าหมายในการท างานจากหั วหน้ าที ม ด้ านการร่ วมมื อ
ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ ก าหนด ด้ านการประสานงาน ปั จจั ยย่ อยที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ ดีต่อกั น ด้ านการมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ ปั จจั ยย่ อยที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต่างไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิ มเพื่ อให้ การทางานมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมี การปฏิ บั ติกิ จกรรมการพั ฒนาคุ ณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง 3)
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ น านั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในเขตภาคเหนื อตอนบน จากผลการวิ จั ย
ดังกล่าว การปลูกฝังภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ แก่ นั กศึ กษาอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและต่ อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2553) กล่าวว่าจากผลการวิจัยของมหาวิ ทยาลั ยมิ ชิ แกน ในเรื่ องของภาวะผู้ น านั้ น ยื นยั นว่ าองค์ กรที่ ประสบ
ความสาเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นาซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของผู้นาที่ท าให้ ผู้ น าประสบความส าเร็ จในการท างาน
ได้แก่ คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 2) มีการกระจายงานให้ ที มงานอย่ างเหมาะสม 3) ต้ องสร้ างที มงานได้ 4) สร้ างแรง
บันดาลใจให้กับทีมได้ 5) เป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ และสามารถนาองค์ กร น าคน ให้ ไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ได้ และสอดคล้ องกั บ
ทฤษฏี The 7C’s model ที่สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาไว้คือความเข้ าใจในตนเอง ความสอดคล้ องด้ านต่ างๆ ภายในตนอย่ าง
คงเส้นคงวา ยึดมั่นผูกพันต่อความเชื่อและทาตามความเชื่อของตน การร่ วมมื อร่ วมใจกั น มี วั ตถุ ประสงค์ ร่ วมกั น ขั ดแย้ งกั นได้ แต่ ต้อง
สุภาพ และความเป็นพลเมืองดี กระบวนการพัฒนาภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ นของผู้ น านั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในเขต
ภาคเหนือตอนบนจากการศึกษาพบว่า มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในเขตภาคเหนื อตอนบนมี กระบวนการพั ฒนาภาวะผู้ น าเพื่ อการพั ฒนา
ท้องถิ่นด้วยการฝึกอบรม และการเรียนรู้จากสถานการณ์ การจริ งด้ วยการลงมื อท า ซึ่ งสอดคล้ องกั บดู บริ น (Dubrin, 1998:338-389)
กล่าวถึงกระบวนการความเข้าใจและรับรู้กิจกรรม สามารถช่วยให้บุคคลเตรี ยมตั วส าหรั บบทบาทภาวะผู้ น า สอดคล้ องกั บส าเนาว์ ขจร
ศิลป์ (2538: 1-12) ได้กล่าวถึงการสร้างภาวะผู้นานักศึกษาว่าท าให้ นั กศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู้ และมี ประสบการณ์ ตรงจากการท างาน มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีการติดต่อกับอาจารย์และบุคคลภายนอกมากขึ้น รู้ จั กการท างานและการแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ ขององค์ กร
พร้อมทั้งเป็นการฝึกให้มีความเป็นผู้นาและผู้ ตามที่ ดี ดั งนั้ นการสร้ างภาวะผู้ น าแก่ นั กศึ กษาจึ งเป็ นประโยชน์ ในการฝึ กทั กษะและ
ประสบการณ์เพื่อออกไปปฏิบัติงานในโลกของความเป็นจริงสอดคล้ องกั บ วิ ลเลี ยมสั น (Williamson, 1961:27) ได้ กล่ าวว่ า “กิ จกรรม
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งระบบอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นคนที่ สมบู รณ์ ” และจากประสบการณ์ ในอดี ต พบว่ า การจั ด
กิจกรรมนักศึกษาได้ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาความเป็ นผู้ น าของนั กศึ กษาปั จจุ บั นการพั ฒนาภาวะผู้ น านั กศึ กษาเป็ นไปในหลาย
รูปแบบ ด้วยกระบวนการ เทคนิค และกลไกที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบ และการพั ฒนาภาวะผู้ น าด้ วยตนเอง นั กศึ กษาเกิ ด
การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง แต่ก็มีบางส่ วนที่ ต้องได้ รั บการพั ฒนาจากสถาบั นต่ างๆ ทั้ ง
ครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่สาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพ และภาวะผู้ น าให้ แก่ นั กศึ กษาเพื่ อเตรี ยมการเป็ น
ผู้นาของประเทศชาติที่รู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุ คใหม่ในศตวรรษที่ 21 และในศตวรรษแห่งอนาคต

ข้อ เสนอแนะ
ข ้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัย ไปใช ้
1. องค์ประกอบภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นของผู้นานักศึ กษา ในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยเป็นการ
สรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภั ฏในกลุ่ มภาคเหนื อตอนบน ดั งนั้ นการน า
ผลการวิจัยไปใช้ต้องคานึงถึงบริบทดังกล่าวด้ วย
2. องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรพิจารณานารูปแบบนี้ ไปปรั บใส่ ในหลั กสู ตรการพั ฒนาผู้ น าชุ มชน
หรือผู้นาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิ จารณาน ารู ปแบบนี้ ไปปรั บใส่ ในหลั กสู ตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน
4. สถาบันการศึกษาควรพิจารณานารูปแบบนี้ไปปรับใส่ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ น านั กศึ กษา เพื่ อเสริ มสร้ างภาวะผู้ น าในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษา
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5. มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ควรพิจารณาน ารู ป แบบนี้ ไ ปปรั บ ใส่ ใ นหลั ก สู ตรการพั ฒ นาผู้ น านั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
เสริมสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นานักศึกษา หรือนักศึกษา
ข ้อเสนอแนะต่อการวิจัย ค รั้ง ต่อไป
1. ควรนาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นานักศึกษา มา ใช้เป็นแนวในการพั ฒนาภาวะผู้ น าเพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาและศึกษาผลการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึ กษา
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบเป็ นทางการ กั บผู้ น าท้ องถิ่ นที่ ไม่ เป็ น
ทางการ
3. ควรมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กับผลผลิตทางการศึกษา
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