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54260905 :  สาขาวชิาพฒันศึกษา 
คาํสาํคญั   :  ขอ้เสนอเชิงนโยบาย / ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค/์ ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
                    ทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา  :  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ). อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.ดร.คณิต  เขียววชิยั,  ผศ.ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ , ผศ.ดร.

ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม. 533 หนา้. 
                   การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์  ) เพือศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา        ) เพือศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ) เพือพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  วิธีดาํเนินการวิจยั  )ศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  จาํนวน  แห่ง  จาํนวน   คน สถิติทีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถี  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก  จาํนวน  คน  วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้าร
วเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis)   ) ศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ดว้ยการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และรับรองโดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   คน   )ศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )  ดว้ยเทคนิควิจยั EFR  

จาํนวน  คน และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และนาํไปจบัคู่เพือกาํหนดขอ้เสนอเชิงนโยบาย (TOWS Matrix) ) 

จดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

)  )ตรวจสอบขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   คน 

                     ผลการวจิยัพบวา่ 
                     .สภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนัโดยส่วนมากนิสิต/นกัศึกษาจะมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการส่วนต่าง ๆ ร้อยละ   เช่น องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีมุ่งเน้นการพฒันานิสิต/

นกัศึกษาอย่างชดัเจน,มีการวางแผนการดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา,มีการประชุมคณะกรรมการและเตรียมการก่อนดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา, มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา,มีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามขนัตอนและตามแผนดาํเนินงานทีวางไว,้มีการประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง,มีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามขนัตอนและตามแผนดาํเนินงานทีวางไว,้มีการประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง,การดาํเนินงานเกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีปัญหาอุปสรรคในดา้นบริหารจดัการ,มีการสรุป
และประเมินผลการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา,มีนาํผลการประเมินการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาครังต่อไป,

องคก์รนิสิต/นกัศึกษาสโมสรชมรมมีอาจารยที์ปรึกษา,อาจารยที์ปรึกษาสามารถให้คาํแนะนาํปรึกษาและร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาสโมสรและชมรม,อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังานร่วมกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาสโมสรและชมรมไดอ้ย่างสร้างสรรค์,
มหาวทิยาลยัมีการจดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต/          นกัศึกษา,องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการจดักิจกรรมส่วนกลาง,กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์, 

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม,กิจกรรมดา้นวชิาการ 

                    และองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการตรวจสอบ  ติดตามประเมิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  ร้อยละ  95 , องคก์รนิสิต/นกัศึกษาสโมสรชมรมไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพือการจดักิจกรรมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอย่างเพียงพอ  ร้อย
ละ  85, องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีวสัดุอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพือการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอย่างเพียงพอ  ร้อยละ 80  และองคก์รนิสิต/

นกัศึกษา  มีสถานทีและบริเวณทีใชจ้ดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ  ร้อยละ 75 

                     .คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย   ตวัประกอบ  ดงันี  ) ดา้น
การมีวสิัยทศัน์ ) ดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง ) ดา้นความสามารถในการจูงใจ ) ดา้นความมุ่งมนั ) ดา้นการทาํงานเป็นทีม ) ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์ ) ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีดี )ดา้นการอุทิศตน )ดา้นการยดืหยุน่ )ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา )ดา้นเคารพความคิดเห็นของ
ผูอื้น )ดา้นความไวว้างใจ และ )ดา้นการสนบัสนุน 

                     . ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ.2557-2566)   ประกอบด้วย    ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  1 การส่งเสริมทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันา
ความคิดเชิงระบบ   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  2 การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์   ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย ที  3 การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  4 การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศ
และต่างประเทศและในอาเซียน   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  5  การพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  และขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที 6  

การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ 
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The purposes of this study were to 1) investigate current status of creative leadership of leaders of students union in higher 

education institutions; 2) examine characteristics of creative leadership for leaders of students unions in higher education institutions in the 

next decade (2014-2023)     3) develop proposed policy for creative leadership enhancement for leaders of students union in higher education 

institutions in the next decade (2014-2023) with the mixed method research design. 

The procedure is as follows :  .  The researcher investigated current status of creative leadership of  leaders of students 

union in 23 higher education institutions. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and in -depth interview on 24 respondents were 

employed. Content analysis was employed for data analysis.  .  The researcher investigated characteristics of creative leadership for leaders 

of students union in higher education institutions in the next decade (2014- ). Exploratory Factor Analysis  was conducted in this stage  

and approved by  experts. .  The researcher recommended the proposed policy for creative leadership enhancement for leaders of students 

union in higher education institutions in the next decade (2014-2023). The EFR technique was employed, with 17 participants. SWOT analysis 

matching was done to determine TOWS Matrix. .  The researcher proposed recommendations for creative leadership enhancement for leaders 

of students union in government higher education institutions in the next decade (2014- ). . The proposed policy was verified by 15 

experts. 

The findings revealed as follows: 

1. Regarding current status of leaders in higher education institution, it was found that students were actively participate in all 

activities (i.e., 100%); for example, students unions designated its vision, mission, obectives, and target to emphasize on student development, 

there were precise plans for students’ activities, there were board meetings and prepared before conducting students’ activities, public relations 

were done for students’ activities, students’ activities were stictly followed the plan, cooperation between institutions and relevant stakeholder 

were done, management difficulties were found during students’ activity executions, summary and evaluation of student activities were done, 

summary and evaluation of student activities were adopted for next activities, the students unions have advisors, their advis ors provided 

guidance and creatively participated in students’ activities, universities supported budget for students’ activities, students unions participated 

in common activities,  voluntary activities, cultural activities, and academic activities. In addition, students unions employed auditing, 

monitoring, assessing effectiveness and efficiency for budget expenses of students’ activities (95%), students unions were sufficiently 

supported for activities (85%), students unions had sufficient infrastructure for activities (80%), and there was sufficient room and space for 

activities (75%). 

2. There were 13 characteristics of creative leadership for leaders of students union in higher education institutions in the  next 

decade (2014-2023): 1) vision, 2) adjustability, 3) motivation, 4) determination, 5) teamwork, 6) creativity, 7) role model, 8) dedication, 9) 

flexibility, 10) problem-solving, 11) respect, 12) creditability, and 13) support 

3. Six policy proposals for creative leadership enhancement for leaders of students unions in higher education institutions in the 

next decade (2014-2023) were recommended: 1) promotion of creative thinking ability and development for systemic thinking process, 2) 

development of ability and leadership for students, 3) promotion of atmosphere facilitating for creative activities, 4) creation of connections 

for all sections, domestically, internationally, and ASEAN-wide, 5) development of management system of students’ activities, and 6) 

promotion of discipline, moral, ethic, voluntary activities, and honoring recognition. 
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