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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 

ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา                                                                                                          บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร                          
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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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  บทท ี 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
สถานการณ์เปลียนแปลงของโลกในปัจจุบนัทีนานาประเทศทวัโลกตอ้งใช้กลยุทธ์

ต่างๆทงัในดา้นความร่วมมือ  เพือความอยูร่อดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการกา้วเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558 ทีมีการเปิดเสรีการคา้และบริการ  เป็นเหตุผลสําคญัประการหนึงที
ประเทศทวัโลกตอ้งเร่งรัดพฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล (สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 2554 : มปป) สถาบนัอุดมศึกษาซึงถือวา่เป็นหน่วยผลิตและเป็นแหล่งรวมทรัพยากร
ทีมีค่าและสําคญัยิงของประเทศจึงไม่สามารถทีจะดาํเนินการแข่งขนัได้อย่างโดดเดียว  จาํเป็น
จะตอ้งเตรียมการและพร้อมรับสู่การเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา  การสร้างความร่วมมือและทาํงาน
แบบบูรณาการระหว่า งสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนต่างๆของประ เทศ   จะทําให้
สถาบนัอุดมศึกษามีความเขม้แข็งเกิดการเกือกูลซึงกนัและกนั  มีการแลกเปลียนและใชท้รัพยากร
ต่างๆร่วมกัน  (สํานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , 2552 : 1) 

การเปลียนแปลงขา้งตน้ทาํใหก้ารเตรียมนิสิตนกัศึกษาเพือใหเ้ป็น“ทรัพยากรบุคคล”ที
มีความสําคญัต่อการ“สร้างสรรค์สังคม” นาํพาประเทศชาติไปสู่ความผาสุกไดเ้ปลียนไปจากเดิม
ค่อนข้างมาก  นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักคิด  นักเขียน  และนักพฒันาทีมองการณ์ไกลได้
ทบทวนและหาทางเยยีวยาแกไ้ขแนวทางประการหนึงทีเห็นวา่สําคญั  คือ  การพฒันาคนในชาติให้
มีคุณภาพดว้ยการกาํหนดนโยบายแนวทางการจดัการศึกษาทีใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพ  คุณธรรมและคุณค่า  โดยการจดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  มี
ปรัชญาหรือปณิธานเพือพฒันากาํลงัคน  กาํลงังาน (Manpower) คือ การผลิตบณัฑิตเพือตอบสนอง
ความตอ้งการกาํลงัคนของประเทศตามมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพและเป็นคนทีสมบูรณ์ (Manhood) 

คือ  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์   พร้อมมีสุขภาพ   และบุคลิกภาพดี   มี
สมรรถภาพสูง  และเป็นบุคคลทีพึงประสงคข์องสังคมบณัฑิตหรือนกัศึกษาทีผลิตอยา่งนอ้ยตอ้งมี
คุณลกัษณะ 4 ประการ  คือ 1. เก่งมีความรู้เชียวชาญชาํนาญการทงัทางดา้นวชิาการความรู้ทวัไปและ
เชียวชาญชาํนาญการในแต่ละสาขาวิชาชีพ  2. ดีมีคุณธรรมจริยธรรมซือสัตยแ์ละการเป็นคนดีมี
คุณธรรม  3. มีความสุขอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทงัทางกายทางใจเบิกบานแจ่มใสไม่เครียด
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แคน้ชิงชงัสังคม  4. สุขภาพดีมีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงร่วมกนั  (สํานกัประสานและส่งเสริมกิจการ
อุดมศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 : 2) 

สถาบนัอุดมศึกษาจึงมีความสําคญัต่อสังคมประเทศชาติเพราะเป็นแหล่งวิชาการและ
วิชาชีพชันสูงในสาขาต่างๆทีมีความจํา เ ป็นต่อการพัฒนาประเทศภารกิจทีสําคัญของ
สถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไป  คือ  การสอนวิชาการและวิชาชีพหรืออาจเรียกวา่  การผลิตบุคลากร
การวิจยัเพือคน้ควา้หาความรู้  การบริการทางวิชาการ  และการทาํนุบาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

(สําเนาว ์ ขจรศิลป์, 2537 : 1) มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีมีบทบาทสําคญัในการพฒันา
ประเทศ  ภาระหน้าที  คือ  ผลิตกาํลังคนออกไปพฒันาประเทศ   ซึงทุกสถาบนัการศึกษาต่าง
ตระหนักถึงความจาํเป็นในการผลิตกาํลงัคนให้มีคุณภาพ   ซึงหมายถึง  ความสมบูรณ์ทงัด้าน
วิชาการ  ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา   ดังพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว   ที พ ร ะ ร าชท านแ ก่ คณะกรรมก า ร จัด ง า น ปี ใหม่  2515 ขององ ค์ ก ร นิ สิ ต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วนัที 8 มีนาคม 2515  กล่าวไวว้่า  ผูที้เป็นนกัศึกษาเป็นกาํลงัแก่
ประเทศชาติแก่บา้นเมือง  แก่โลก  ขอ้นีเป็นความจริง  เพราะพวกทีศึกษา  หมายถึง  ผูที้สนใจใน
ความรู้  และความรู้นีจะนาํมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของโลกได ้ ฉะนนั  ผูที้ปฏิบติัในหนา้ทีนี  นึกว่า
เป็นหน้าที  จึงตอ้งพยายามดว้ยความสามารถเต็มทีในเชิงการเรียน  นอกจากนีเมือผูที้เป็นผูศึ้กษา
และโดยเฉพาะในเรืองของการศึกษาในมหาวิทยาลัย  เป็นตวัอย่างในการวางตวัเป็นมนุษยที์มี
ความสามารถ  เป็นมนุษยที์น่านบัถือ จึงเป็นความสําคญัเป็นทวีคูณ  เพราะว่าทุกคนก็ย่อมมองว่า
นกัศึกษาจะทาํอะไร  ผูที้ไม่มีโอกาสทีจะศึกษาหรือไม่มีโอกาสทีจะศึกษา  เขาก็นบัถือ  เมือมีความ
นบัถือแลว้ เราทาํอะไรเราก็มีความรับผิดชอบ  เพราะวา่ถา้ทาํสิงทีดีทีงามทีสมเหตุสมผล  ก็ทาํให้
ผูอื้นเกิดความคิดในทางทีดี  แมจ้ะไม่ใช่นกัศึกษาหรือไม่ไดผ้่านการศึกษา  ก็นบัว่านกัศึกษาเป็น
เป้าหมายอย่างหนึงของประชาชน  นับเป็นผูน้าํให้ประชาชนไปสู่ทางทีดีมีระเบียบ  มีความหวงั  

ฉะนัน  หน้าทีของนักศึกษาในตวัเองก็มีความสําคญัไม่ใช่น้อย  และถ้าปรารถนาทีจะทาํดีต่อ
บา้นเมืองก็ทาํดีในขอ้นี  เพราะวา่จะเป็นทางทีจะนาํประชาชนสู่ความเจริญได ้(พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , อา้งถึงในมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย  และมูลนิธิสดศรี – สฤษดิวงศ์
, 2544 : 94)  ดงันนั การผลิตนิสิตนกัศึกษาทีมีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสําคญัของการจดัการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาํเนินการจดัทาํแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี
ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ขึน โดยมีเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพือผลิต
และพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพือเพิม
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ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสนบัสนุนการพฒันาทียงัยืนของทอ้งถินไทยส่วนหนึง
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 ไดใ้ห้แนวทางการพฒันาเยาวชนนิสิต/นกัศึกษาและ
บณัฑิตในอนาคตขอยกแนวทาง 2 ขอ้ ทีเกียวขอ้ง  คือ  อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอก
หลกัสูตรเพือเพิมพืนทีการเรียนรู้ของเยาวชนและนิสิต/นกัศึกษาในรูปแบบของทกัษะชีวิตทกัษะ
สังคม (Socialization) สมรรถนะพืนฐานทีขา้มพน้ความรู้วิชาการ (Base line competencies) การ
สะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการทีฝังตวั (Tacit  knowledge and ability) ทีหาไม่ไดจ้าก
การเรียนการสอนในหอ้งทีขาดปฏิสัมพนัธ์โดยปรับรูปแบบและเนือหาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม
การบูรณาการกิจกรรมนอกหลกัสูตรและชีวิตจริงเขา้กบัหลกัสูตรเป็นอีกแนวทางหนึงเพือให้นิสิต/

นกัศึกษาไดฝึ้กมีความทา้ทายต่อนิสิต/นกัศึกษาและต่ออาจารยม์ากกวา่การสอนจากตาํราอยา่งเดียว
นอกเหนือจากวิชาการแลว้อุดมศึกษาควรจดัให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง
พฒันาการทางดา้นการสือความการตดัสินใจการพฒันาความเป็นผูน้าํการแกปั้ญหาการทาํงานเป็น
ทีมความอดทนคุณธรรมฯลฯ 

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนัน   สถาบันอุดมศึกษาได้แบ่งความรับผิดชอบ
ออกเป็น 2  ส่วน   คือ   ส่วนวชิาการ   และส่วนของกิจการนิสิต/นกัศึกษา   ซึงกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
เป็นหน่วยงานทีมีความสําคญัของสถาบนัอุดมศึกษา   ทีจะต้องรับผิดชอบในการพฒันานิสิต/

นกัศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน    โดยจดับริการต่างๆ ให้นกัศึกษา   การช่วยพฒันา
นิสิต/นักศึกษาให้เป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์ทังด้านสติปัญญา  สังคม   เอกลักษณ์  อารมณ์   

ร่างกายและจิตใจ (สําเนาว ์ ขจรศิลป์ , 2539 : 20)  นอกจากนนั  กิจการนิสิต/นกัศึกษายงัมีภารกิจที
สําคญัประกอบด้วย  งานดา้นวินยั   งานด้านสวสัดิการ   งานดา้นบริหาร   และงานดา้นกิจกรรม    

กลยุทธ์ในการดาํเนินการกิจการนิสิต/นกัศึกษายุคใหม่   คือ  การปลุกกระแสการสร้างคนดี  ซึงทาํ
ไดโ้ดยควรกาํหนดให้กิจการนิสิต/นกัศึกษาเป็นภารกิจหลกั  มิใช่ภารกิจเสริม  ควรมีการส่งเสริม
และสนบัสนุนเพือการพฒันาทีมีประสิทธิภาพ (วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา, 2543 : 21)  จากการ
จดัการฝึกอบรมในหวัขอ้กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในศตวรรษที  ศตวรรษแห่งโลกไร้พรมแดนโดย
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น  สรุปไดว้า่  ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาควรเป็นผูที้มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกลมีความรับผิดชอบ  มีวินัย  กล้าคิด  กล้าทาํ  กล้าพูด  กล้าตดัสินใจ  กล้าเผชิญปัญหา  
สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้นหรือการเปลียนแปลงใหม่ๆไดแ้ละมีมนุษยสัมพนัธ์ดีโดยมีแนวทางการ
จดักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาเพือนาํไปสู่การพฒันาให้เป็นบณัฑิตทีมีคุณค่า(สํานกัส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 : 3) 

สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งสนับสนุนให้นิสิต/นักศึกษาจดักิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ประเภทต่างๆขึน  กิจกรรมของสโมสรนิสิต/นกัศึกษา  หรือองคก์ารนิสิต/นกัศึกษาเป็นกิจกรรมที
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ให้โอกาสนิสิต/นักศึกษาทดลองการทาํงานในรูปแบบของการปกครองตนเอง  โดยยึดวิถีทาง
ประชาธิปไตย  เพือการสนบัสนุนและควบคุมการดาํเนินงานขององคก์รกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทุก
องค์กรของสถาบนัอุดมศึกษา  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา  หรือองคก์รนิสิต/นกัศึกษาซึงทาํหนา้ทีเป็น
ตวัแทนนิสิต/นกัศึกษา การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น  โดยผูน้าํ
และผูต้ามทีดีนนัเป็นหนา้ทีอยา่งหนึงของสถาบนัอุดมศึกษา  การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้มีลกัษณะ
ดงักล่าวมีหลายวธีิ  เช่น  การประชุมสัมมนาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา  การเปิดสอนวิชาการฝึกทกัษะผูน้าํ  
การฝึกอบรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีลกัษณะผูน้าํและการส่งเสริมนิสิต/นกัศึกษาให้ทาํกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาในตาํแหน่งนิสิต/นกัศึกษา  ซึงจะทาํใหนิ้สิต/นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์
ตรงจากการทาํงาน  เพราะการทาํงานในตาํแหน่งผูน้าํดงักล่าวทาํให้นิสิต/นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพือนร่วมงาน  มีการติดต่อกบัอาจารยแ์ละบุคคลภายนอกจึงเป็นการเพิมทกัษะและประสบการณ์
ทางด้านสังคมและการทาํงานให้กบันิสิต/นักศึกษา  การทาํงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆของ
องค์การนิสิต/นกัศึกษาและสโมสรเป็นการฝึกผูน้าํและผูต้ามทีดี  ซึงเป็นการสร้างภาวะผูน้าํให้แก่
นิสิต/นกัศึกษา  ให้สามารถนาํทกัษะและประสบการณ์ออกไปปฏิบติังานในโลกของความเป็นจริง
ไดเ้ป็นอยา่งดี (กรรณิกา  พิริยะจิตรา, 2545 : 135)การจดักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
ต่างๆจะมีการรวมกลุ่มจดัตงัเป็นองค์กรกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเพือร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล  พร้อมทงัมีผูน้าํองคก์รทีไดรั้บเลือกสรรขึนมาเป็นตวัแทนและไดรั้บ
การแต่งตงัจากมหาวิทยาลยัให้ช่วยในการบริหารและประสานงานกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นกิจกรรมทีมีคุณภาพมีประโยชน์และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของแต่ละสถาบนั 

กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจึงมีบทบาทสําคญัในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาช่วยเสริมเติม
เตม็ใหนิ้สิต/นกัศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  มีวิจารณญาณ  มีสุขภาพทีดี  และเป็นกิจกรรมที
มีประโยชน์ในการพฒันานิสิต/นกัศึกษา  วิธีการดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีอยูห่ลากหลาย
ในแต่ละสถาบนัและเป็นอีกเป้าหมายหนึงของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งใชใ้นการพฒันานิสิต/

นกัศึกษาให้เกิดการเปลียนแปลงเป็นคนทีสมบูรณ์ยิงขึน  ดงัทีAmerican Council on Education : 

ACE  (อา้งถึงใน  สาํเนาว ์ ขจรศิลป์, 2542 : 15-16) ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาไว ้

4  ประการ  ดังนี 1. นิสิต/นักศึกษาแต่ละคนควรได้รับการพฒันาให้มีความสมบูรณ์ทุกด้าน            

2.นิสิต/นักศึกษามีความแตกต่างกันแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตนเองจึงควรพัฒนาให้ถึงซึง
เอกลกัษณ์แต่ละบุคคล  3. ควรจดัสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการพฒันา
นิสิต/นกัศึกษา  4. นิสิต/นกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบในการพฒันาตนเองดว้ยความกระตือรือร้น 
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กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นสิงทีจะช่วยพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้เป็นคนทีสมบูรณ์
แบบนอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการโดยกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาจะช่วยสร้างบุคลิกภาพ
และคุณสมบติัทีดีของนิสิต/นกัศึกษาการจดักิจกรรมนกัศึกษาทีถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยพฒันา
นิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์  ทงัดา้นสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ   

และการสร้างภาวะผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาวา่ทาํใหนิ้สิต/นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง
จากการทาํงานมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานมีการติดต่อกบัอาจารยแ์ละบุคคลภายนอกมากขึนรู้จกั
การทาํงานและการแกไ้ขปัญหาต่างๆขององคก์รพร้อมทงัเป็นการฝึกให้มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามที
ดี  ดงันนั  การสร้างภาวะผูน้าํแก่นิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทกัษะและประสบการณ์
เพือออกไปปฏิบติังานในโลก (สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ , 2542: 123-124)  หนา้ทีของสถาบนัอุดมศึกษาจึง
ไม่เพียงพอแต่การจดัการเรียนการสอนเท่านัน  แต่ยงัรวมถึงการพฒันานิสิต/นักศึกษาซึงเป็น
เยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์ในทุกๆดา้นอนัจะเป็นการพฒันาประเทศอย่างมาก
อีกดว้ย   

 นอกจากนี  ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเหล่านีมีบทบาทสําคญัทีจะพฒันาผลักดัน
ตลอดจนจดัทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆเพือพฒันานิสิต/นกัศึกษาโดยส่วนรวมแต่อยา่งไรก็
ตาม  การเขา้มาดาํรงตาํแหน่งของผูน้าํกิจกรรมส่วนหนึงยงัขาดความชดัเจนในบทบาทหนา้ทีขาด
ทกัษะและประสบการณ์ทางการบริหารการมีโลกทศัน์ทีกวา้งไกลและปัญหาทีสาํคญัประการหนึงที
พบ  คือ  ปัญหาการขาดแคลนผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาหรือมีผูน้าํทีขาดภาวะผูน้าํซึงส่งผลให้การดาํเนิน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไม่ไดผ้ลเท่าทีควรขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินกิจกรรม
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีมหาวิทยาลยัตงัไวไ้ดอี้กทงัทาํให้ไม่สามารถจูงใจให้นกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมได ้ เนืองจากเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมหาวทิยาลยัไม่ไดบ้งัคบันิสิต/นกัศึกษาให้เขา้
ร่วม(มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2543 : 15) 

 การบริหารกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีผา่นมา  พบวา่  มีปัญหาอุปสรรคซึงส่วนใหญ่อยูที่
ตวับุคคลหรือผูน้าํกิจการนิสิต/นกัศึกษา  หรือเป็นผูน้าํการขบัเคลือนทีสําคญัของงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาของแต่ละสถาบนั   ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษายงัขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจในการบริหารกิจการ
นิสิต/นกัศึกษา   ขาดบุคลิกภาพการเป็นผูน้าํ  ขาดความรู้ความเขา้ใจทกัษะดา้นกฎหมายทีเกียวขอ้ง   

และกฎระเบียบวิธีการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา   รวมทงัคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีเกียวกบั
ความสามารถในการบริหารจดัการและภาวะผูน้าํล้วนเป็นสมรรถนะทีสําคญัทีผูน้าํกิจการนกัศึกษา
สามารถนาํไปบูรณาการเพือนาํไปประยุกต์ใช้ในกิจการนิสิต/นักศึกษาให้ประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์(เฉลิมวิทย  ์ ฉิมตระกูล, 2550 : 4)ในอดีตผูน้าํนิสิต/นกัศึกษามีบทบาทสําคญัเด่นชดั
และเข้มแข็งทังในระดับการดําเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือในด้านสังคมและการเมือง
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ระดับประเทศ  แต่ในปัจจุบนัเมือสภาพสังคมไทยมีการเปลียนแปลงอย่างมากมายทังในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และค่านิยมสังคม  ในระดบัการดาํเนินกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัซึงเป็นสังคมยอ่ยทีอยูภ่ายใตส้ังคมใหญ่ยอ่มไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั  ในปัจจุบนั
นิสิต/นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจทาํกิจกรรมน้อยลง  ไม่เห็นคุณค่า  หรือความสําคญัของการ
ทาํกิจกรรม  ทงัในแง่ของการพฒันาตนเอง  หรือการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมหรือนิสิต/

นกัศึกษาบางส่วนทีมีการทาํกิจกรรมโดยเฉพาะ  ในฐานะผูน้าํองคก์รกิจกรรมก็ยงัขาดความรู้  ขาด
ทกัษะ  ขาดประสบการณ์  ขาดอุดมการณ์  และขาดภาวะผูน้ําในการทาํงานทาํให้กิจกรรมที
ดาํเนินการเป็นรูปแบบเดิมๆ  ขาดกิจกรรมทีเป็นรูปแบบใหม่ๆทีเหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั
อีกทงัเมือนิสิต/นกัศึกษาจบการศึกษาเป็นบณัฑิตและออกไปทาํงานในองคก์ารต่างๆ  พบวา่  นิสิต/

นกัศึกษามีจุดบกพร่องในดา้นต่างๆ  เช่น  บกพร่องในดา้นความนบัถือและเกรงใจผูอื้น  บกพร่อง
ในจริยธรรม  มุ่งหวงัแต่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความอดทน  ขาดมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  ไม่มีความ
รับผดิชอบและขาดภาวะผูน้าํ (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2536 : 25-34) 

 การศึกษาภาวะผูน้าํ  หรือตวัผูน้าํเอง  มีพฒันาการมาโดยตลอด  ส่วนใหญ่แลว้จะมอง
บนภาพเดิมๆ คือ  คุณลกัษณะ  พฤติกรรม  และสถานการณ์  ซึงแมจ้ะมีความสําคญัและจาํเป็น  แต่
แนวคิดทงัสามก็ไม่เพียงพอทีจะอธิบายผูน้าํรุ่นใหม่และการเปลียนแปลงของไทย  ดงันนั  การศึกษา
และมองดา้นภาวะผูน้าํควรจะมองใหลึ้กซึงและกวา้งขึนผูน้าํรุ่นใหม่ตอ้งมีความคิดวิเคราะห์ให้มาก
เมือวิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิงใหม่ๆด้วย คิดนอกกรอบ และในท้ายทีสุดจะออกมาเป็นการคิด
สร้างสรรค์ เพือเป็นผูน้าํรุ่นใหม่  ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์เป็นสิงทีจาํเป็นอยา่งยิงในการศึกษาดา้น
ภาวะผูน้าํต่อไปดว้ยวิธีการวิจยัทงัในเชิงแนวคิดรูปแบบและกระบวนการ (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 

2553: 74) 

การพัฒนา กิจกรรมนิสิต /นัก ศึกษาควรเ ริมจากการผู ้นํา นิ สิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   โดยการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์  เพราะการพฒันาภาวะผูน้าํเป็นปัจจัย
หนึงในการสร้างและปรับเปลียนพฤติกรรมให้กบัผูน้าํบริหารจดัการกิจการนิสิต/นกัศึกษาให้ดีขึน  

ฝึกการใช้ความรู้   ทักษะตามประสบการณ์ทีได้รับและศึกษาเพิมเติม   เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการพฒันากิจการนกัศึกษา   รู้จกัการควบคุมและจดัการกบัอารมณ์ไดไ้ม่วา่จะอยูใ่น
สถานการณ์ใด  โดยสร้างผูน้าํทางกิจการนกัศึกษาให้มีบุคลิกภาพ   และมีมนุษยสัมพนัธ์ดีขึน   มี
แรงจูงใจในการจดักิจกรรมนิสิต/นักศึกษามากขึน   ในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต /นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  
ดังนัน  ผูว้ิจ ัยได้เห็นว่าควรมีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  เพือเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาที
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สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมทีกาํลงัเปลียนแปลงไป   อีกทงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันิสิต/

นกัศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิมสมรรถนะในการแข่งขนัระดบัสากล  ผูน้าํ
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีดีจึงตอ้งมีความคิดริเริมสร้างสรรค์จึงจะสามารถผลกัดนัให้
องคก์รเจริญกา้วหนา้ไปตามกระแสแห่งความเปลียนแปลงได ้  

ในฐานะทีผูว้ิจ ัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพฒันศึกษาซึงเป็นการพฒันาวิชาการใน
ลกัษณะสหวิทยาการ  จึงไดส้นใจการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  เพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้ตรงประเด็นทีส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพของผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา  และเป็นการพฒันาผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาอย่างแทจ้ริง  จึงไดท้าํการศึกษาวิจยั
และพฒันาผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาเพือนาํผลทีได้ไปปรับปรุง(ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายจนได้
ข้อเสนอเชิงนโยบายทีสมบูรณ์   เพือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพฒันาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )อยา่งต่อเนืองและมีคุณภาพระยะยาวต่อไป 

 

ข้อคําถามของการวจัิย 
จากความสาํคญัของปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การวจิยัและเป็นแนวทางในการพยายามหาคาํตอบของการวจิยัผูว้ิจยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการ
วจิยัดงัต่อไปนี 

1.  สภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นอยา่งไร 

.  คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นอยา่งไร 

.  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) เป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั
ไวด้งันี 

1. เพือศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
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.  เพือศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
.  เพือพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับ

ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
เพือให้การวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีวางไวผู้ว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการ

วิจยั การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ดงันี 

 
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ประชากร  
ประชากรทีใช้ในการวิจยัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ

เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) ไดแ้ก่  ผูน้าํขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ   จาํนวน    แห่ง  .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  .มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  .มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  .มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  .มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ  .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  .มหาวิทยาลัยบูรพา  .มหาวิทยาลัยพะเยา                    

.มหาวิทยาลัยมหิดล  .มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  .มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  .สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง  13.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์                            

14.มหาวิทยาลยัขอนแก่น  15. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 16. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

17.มหาวิทยาลยันเรศวร  18.มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  19.มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   20.มหาวิทยาลยั     

ศรีนครินทรวิโรฒ  21.มหาวิทยาลยัศิลปากร  22.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 23.มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   ในงานวิจยันีไม่ได้
ศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั  มหาวทิยาลยัเปิด  และมหาวทิยาลยัสงฆ ์
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ระยะที   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีใช้ในการวิจยัจากแบบสอบถามเพือศึกษาภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   จาํนวน    แห่ง  แห่งละ   

คน  เป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit of analysis) ไดแ้ก่  ประธานองคก์ารบริหาร  รองประธาน  เลขานุการ 
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เหรัญญิก  ประธานฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม  ประธานฝ่ายวิชาการ  ประธานฝ่ายกีฬา  ประธานฝ่าย
บาํเพญ็ประโยชน์ และหวัหนา้คณะ  จาํนวน    คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling)   คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัของแฮร์และคณะ (Hair, Anderson, Tatum, & 

Black, ) โดยให้กลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย  เท่า ของขอ้คาํถาม หรือให้มากกวา่    การศึกษา
ครังนี ใชป้ระมาณ   เท่า ของขอ้คาํถาม คือ    คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน  622  ฉบบั  

คิดเป็นร้อยละ  .  

 และกลุ่มตวัอยา่งทีให้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดยมีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาํนวน    แห่ง ได้แก่  .จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  .มหาวิทยาลยัมหิดล  .มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      

.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   .มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการศึกษาครังนี  ผูศึ้กษากาํหนด
เป้าหมาย  ไดแ้ก่  ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  รองประธาน   เลขานุการ เหรัญญิก   จาํนวน    คน     

ระยะที   ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชใ้นการวิจยัเพือประเมินรับรองภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Purposive 

Sampling)  ผูเ้ชียวชาญดา้นองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั  จาํนวน   คน  

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีใชใ้นการวิจยัการศึกษาอนาคตภาพดว้ยเทคนิค EFR  โดยใชว้ิธีการ
คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling)    เพือจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ไดแ้ก่    กลุ่มนกัวชิาการ   กลุ่มผูบ้ริหาร  และกลุ่มผูอ้าํนวยการกอง
กิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน    คน  

ระยะที    ผูใ้ห้ข้อมูลหลักทีใช้ในการวิจัยเพือรับรองในการ(ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) จาํนวน    คน 

 

ขอบเขตด้านเนือหา 
ขอบเขตดา้นเนือหา  การวิจยัครังนีทาํการศึกษาเพือสร้างขอ้เสนอเชิงนโยบายในการ

เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) โดยมุ่งศึกษาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  จาํนวน    แห่ง 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  และพืนทีศึกษาเพือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาในช่วงปีการศึกษา  -  โดย
ทาํการศึกษามหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจาํนวน    แห่ง  ซึงเป็น
แหล่งศึกษาและเก็บขอ้มูลหลกัของผูว้จิยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยัครัง
นีไว ้ ดงันี 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  หมายถึง  กระบวนการศึกษารวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ
เพือให้ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและขอ้เสนอต่างๆจากผลการวิจยัเชิงนโยบายตลอดจนแนวทาง
ปฏิบติัทีอาจจะเป็นไปไดใ้นการแก้ปัญหาหรือการพฒันาในเรืองใดเรืองหนึงในระดบันโยบายที
ผูว้จิยัจะสือสารแก่บุคลากรทีทาํหนา้ทีในการตดัสินใจเพือให้เกิดการขบัเคลือนหรือปรับปรุงแก ้ไข
นโยบาย  กลยทุธ์หรือโครงการต่างๆต่อไป  

 ภาวะผู ้นํา เชิงสร้างสรรค์  หมายถึง   พฤติกรรมของผู ้นําทีจะนําทีมงานหรือ
ผูป้ฏิบติังานให้ดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายทีกาํหนด  การมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์จะตอ้งสามารถ
วิเคราะห์ความตอ้งการของแต่ละบุคคลเพือจูงใจให้ปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงคส์ร้างโอกาสใน
การประสบความสาํเร็จเป็นแบบอยา่งทีดี  มีความรู้ความสามารถในงานทีรับผิดชอบในช่วงเวลานนั
และคาดการณ์ต่อไปยงัอนาคตรวมถึงสามารถผลกัดนัให้องค์กรเจริญกา้วหนา้ไปตามกระแสแห่ง
ความเปลียนแปลงได้  ซึงในงานวิจยันีศึกษาภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis) 

 การบริหารกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  หมายถึง  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา  ไดแ้ก่  บุคลากร  งบประมาณ  สถานทีและอุปกรณ์  วิธีการบริหาร  ทีจะดาํเนินการ
ใหง้านกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 องค์กรนิสิต/นักศึกษา  หมายถึง  สโมสรนิสิต/นกัศึกษา หรือองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  
ซึงจะมีชือทีต่างกัน แต่ก็มีความหมายเหมือนกัน คือ เป็นองค์กรกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาระดับ
สถาบนั ซึงแต่ละสถาบนัจะมีสโมสร หรือองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพียงองคก์รเดียว เพือทาํหนา้ทีเป็น
ตวัแทนของนิสิต/นักศึกษาทงัหมดของสถาบนัตลอดจนให้การสนับสนุน และควบคุมองค์กร
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กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาทุกองค์กรในสถาบัน จากบทบาทหน้าทีในการเป็นตัวแทน และเป็น
ศูนยก์ลางในการดาํเนินกิจกรรมนักศึกษาของสถาบนั และเป็นองค์กรกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาที
ไม่ไดส้ังกดัคณะใด หรือฝ่ายใดในสถาบนั   ซึงในงานวิจยันีทาํการศึกษาองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  จาํนวน    แห่ง 

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมทีเป็นส่วนหนึงของงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษา  กิจกรรมนอกหลกัสูตรทีนิสิต/นกัศึกษาจดัขึนเองดว้ยความสมคัรใจซึงไม่ไดร้ะบุไวใ้น
หลกัสูตรหรือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่  กิจกรรมนอกหลกัสูตร  ซึงเป็นกิจกรรมทีไม่เกียวกบักิจกรรม
การเรียนการสอนในชนัเรียนโดยตรง   นิสิต/นกัศึกษาร่วมกนัจดัขึนเพือตอบสนองความตอ้งการ
ของนิสิต/นกัศึกษา  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาแบ่งออกตามลกัษณะของกิจกรรมได ้  ประเภท คือ 

กิจกรรมส่วนกลาง  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมบาํเพ็ญ
ประโยชน์  สถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไปให้การสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเพือให้กิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาเป็นกิจกรรมทีมีคุณภาพมีคุณประโยชน์สามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการพฒันานิสิต/

นกัศึกษา 
 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
.  นาํเสนอคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษา 
.  ผลจากการศึกษาทาํให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง

สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

) สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษานาํไปกาํหนดขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อไป 

 



 

บทท ี 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

ในการวิจยัเรือง   การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  การศึกษาครังนี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ตาํรา  เอกสาร  บทความ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเกียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปนี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการพฒันานิสิต/นกัศึกษา 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
4. แนวคิดเกียวกบันโยบายการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 

6. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
7. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวจิยัเชิงอนาคต 

8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

9. กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 

 คาํวา่ “ผูน้าํ” (Leader) กบัภาวะผูน้าํ (Leadership) เป็นคาํทีคนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถ
ใหข้อบเขตของคาํจาํกดัความไดช้ดัเจน  เนืองจากมีขอบเขตกวา้งขวางมาก แลว้แต่ความคิดเห็นของ
แต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ผูน้าํกบัภาวะผูน้าํ มีความหมายแตกต่างกนั  เพราะคาํว่า  ภาวะผูน้าํ
เป็นคาํทีแสดงถึงคุณสมบติั (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ) หรือ  คุณสมบติัของ
ผูน้าํ  เช่น  สติปัญญา  ความดีงาม  ความรู้ความสามารถ ของบุคคล  ส่วนคาํวา่  ภาวะผูน้าํ  นนั  คือ  

ความเป็นผูน้าํ (พิชาภพ  พนัธ์ุแพ , 2554 : 9) 
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.   ความหมายของผู้นํา 
ร็อบบินส์ (Robbins, 2005 : 128) กล่าววา่  ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลทีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม  

สามารถนําพาให้กลุ่มปฏิบติังานสําเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร  ส่วนความเป็นผูน้ํา 
(Leadership)  คือ  กระบวนการทีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  ผูบ้ริหาร  

(Manager) ทุกคนควร (ในอุดมคติ) เป็นผูน้าํดว้ย  แต่ผูน้าํอาจไม่สามารถเป็นผูบ้ริหารทีดีไดทุ้กคน  

เพราะผูบ้ริหารนอกจากจะต้องมีทกัษะของผูบ้ริหาร (Managerial  Skills)  แล้วยงัตอ้งมี
ความสามารถในการทาํหน้าทีของผูบ้ริหาร  คือ  การวางแผน  การจดัองค์การ  การนาํ  และการ
ควบคุมดว้ย 

เนตรพณัณา  ยาวิราช (2552 : 1) กล่าววา่  ให้ความหมายของผูน้าํ  หมายถึง บุคคลที
ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอืน  หมายถึง  บุคคลซึงไดรั้บการแต่งตงัขึนมา  หรือไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นหัวหนา้ในการดาํเนินงานต่างๆ ในองคก์รต่างๆ  ตอ้งอาศยับุคคลทีเป็นผูน้าํและ
ความเป็นผูน้ําจึงจะทาํให้องค์กรดําเนินไปอย่างบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์  และนําพา
หน่วยงานไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 

 เสริมศกัดิ  วิศาลาภรณ์ (2536 : 8) กล่าววา่  ผูน้าํ  คือ  บุคคลทีไดรั้บมอบหมายซึงอาจ
โดยการเลือกตงัหรือแต่งตงัเป็นทียอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที
จะจูงใจชกันาํหรือชีนาํใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพือปฏิบติัภารกิจต่างๆของกลุ่มไดส้าํเร็จ 

กิติ  ตยคัคานนท์ (2543 : 12) ให้คาํจาํกดัความวา่ผูน้าํ  คือ  บุคคลทีไดรั้บการแต่งตงั
หรือไดรั้บการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นผูต้ดัสินใจเนืองจากมีความสามารถในการปกครอง
บงัคบับญัชาและจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทิศทางทีดีหรือทางชวัก็ได ้

เสนาะ  ติเยาว ์(2544 : 183) กล่าววา่ผูน้าํ  คือ  บุคคลทีสามารถใชอ้าํนาจโดยไม่มีการ
บงัคบักระตุน้คนอืนใหท้าํงานอยา่งเตม็ทีจนประสบความสาํเร็จตามตอ้งการ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (อา้งถึงใน พรนพ  พุกกะพนัธ์ุยส, 2544 :17) กล่าววา่  
ผูน้าํนนัมีหนา้ทีทีจะมาประสานและไม่ใช่ประสานเฉยๆ  แต่มาประสานให้พาไปโดยเดินหนา้หรือ
มุ่งหนา้ไปสู่จุดหมายใหไ้ด ้

วาเรน  เบนนิส (Warren Bennis, 1959 : 259) ให้ความหมายของภาวะผูน้าํว่าเป็น
กระบวนการซึงบุคคลหนึงสามารถชักนาํให้ผู ้ใตบ้งัคบับญัชาประพฤติปฏิบติัตามแนวทางทีเขา
ประสงค ์ 

ฟิดเลอร์ (Fiedler ,  : ) ให้ความหมายของผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลในกลุ่มทีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ทีใหค้วบคุมหรือประสานงานในกิจกรรมต่างๆทีเกียวกบัภารกิจของกลุ่ม 



 
 
 

 
 

ดีนอซกา (Dejnozka,  : ) อธิบายความหมายของผูน้าํวา่  เป็นบุคคลทีไดรั้บการ
แต่งตงัให้นาํกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเพือการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพือ
ทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 

เบนนิสและนานาส (Bennis and Nanus,  : ) ให้คาํจาํกดัความของคาํว่าผูน้าํ  
คือ  บุคคลทีมีบทบาทสาํคญัในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคเ์ป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มและจะนาํ
กลุ่มใหพ้น้จากอุปสรรคปัญหาต่างๆจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสังคมทีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากความหมายของผูน้าํอาจสรุปไดว้่า  ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลทีไดรั้บการมอบหมาย
หรือแต่งตงัและไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกใหเ้ป็นผูน้าํกลุ่มโดยมีวสิัยทศัน์สามารถโนม้นา้วหรือมี
อิทธิพลทาํให้ผูอื้นหรือกลุ่มปฏิบติังานเพือให้งานขององคก์ารสําเร็จและบรรลุเป้าหมายซึงผูน้าํมี
บทบาทสาํคญัในการเปลียนแปลง
 

.   ความหมายของภาวะผู้นํา 
เบนนิสและนานสั(Bennis and Nanus,1985 : 2-3) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํมีความสําคญัต่อ

ความสาํเร็จขององคก์รเป็นอยา่งมากเพราะเป็นปัจจยัทีทาํใหอ้งคก์รมีชีวติชีวาและสามารถทีจะดาํรง
อยูไ่ดน้อกจากนี  ภาวะผูน้าํยงัช่วยพฒันาองคก์รไปในทิศทางใหม่ๆทีองคก์รตอ้งการมุ่งไปสู่ทิศทาง
นนัได ้

เซอร์จิโอวานีและมอร์ (Sergiovanni and Moore, 1989 : 213) ให้ความหมายของภาวะ
ผูน้าํวา่  เป็นกระบวนการโนม้นา้วใจจูงใจของผูน้าํให้ผูต้ามประพฤติปฏิบติัซึงส่งเสริมจุดประสงค์
ของผูน้าํหรือจุดประสงคร่์วมกนัของผูน้าํกบัผูต้าม 

การ์ดเนอร์ (Gardner ,1990 : 1) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํวา่  เป็นกระบวนการของ
การชักชวนให้เกิดความเชือมนัหรือเป็นการแสดงตวัอย่างของบุคคลหนึงหรือผูน้าํกลุ่มเพือจูงใจ
กลุ่มใหป้ฏิบติัตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวร่้วมกนัโดยผูน้าํและผูต้ามตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

ดูบริน (Dubrin,1998 : 2) อธิบายความหมายของภาวะผูน้าํ  คือ  ความสามารถทีจะ
สร้างความเชือมนัและใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ยุคล์ (Yukl ,1998 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  พฤติกรรม
ส่วนตวัของบุคคลคนหนึงซึงจะชกันาํกิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

ดาฟท ์(Daft ,1999 : 5) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํ  คือ  ความสัมพนัธ์ทีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้าํ
กบัผูต้ามซึงทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 



 
 
 

 
 

แรลิน (Raelin,2003 : 6) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของภาวะผูน้าํ  คือ  ความสัมพนัธ์เกียวกบั
การกาํหนดภารกิจหรือทิศทางของการปฏิบติังานเป็นจุดเริมตน้ทีทาํให้เกิดกิจกรรมหรือการพฒันา
เปลียนแปลงโดยสังคมตอ้งเขา้มาร่วมรับรู้ในการดาํเนินงาน 

สตอกดิลล(์Stogdill,1974 : 4) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  กระบวนการใชอิ้ทธิพล
ต่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเพือการตงัเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายและสตอกดิลล ์(Stogdill, 

1974: 24) ไดร้วบรวมความหมายภาวะผูน้าํไว1้1แง่มุมคือ 

1. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นการเนน้ถึงกระบวนการของกลุ่มเช่นนกัวิชาการบางคน
มองวา่ภาวะผูน้าํคือความเด่นหรือความมีอาํนาจของบุคคลปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคม 

2. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นบุคลิกภาพนันๆ  เช่น  การทีคนคนหนึงมีบุคลิกภาพ
(Personality) อตัลกัษณ์ (Character) และคุณลกัษณะ (Trait) ทีพึงประสงคม์ากกวา่คนอืนๆ 

3. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นศิลปะของการโน้มน้าวจิตใจผูอื้นให้คล้อยตามความ
ประสงค์ของตนไดแ้ก่ความสามารถของผูน้าํทีจะทาํให้ผูต้ามตระหนักถึงความประสงค์ของตน
ตลอดจนทาํใหผู้ต้ามเชือฟังเคารพนบัถือมีความจงภกัดีและใหค้วามร่วมมือ 

4. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นการใชอิ้ทธิพล  หมายถึง  การใชอิ้ทธิพลเพือเปลียนแปลง 

ความประพฤติของผูอื้น 

5. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นการกระทาํหรือพฤติกรรม  เช่น  การกระทาํหรือพฤติกรรม
ของผูน้าํทีทาํให้คนอืนๆกระทาํการหรือสนองตอบต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของตนไปใน
ทิศทางทีทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมกนั 

6. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นรูปแบบของการชกัชวนหรือเกลียกล่อม  หมายถึง  การ
จดัการเกียวกบัคนดว้ยวิธีชกัชวนและดลใจมากกว่าทีจะเป็นการอาํนวยการหรือส่อไปในทางทีจะ
ใชก้ารบงัคบัข่มขู่ 

7. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นความสัมพนัธ์ดา้นอาํนาจ  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ทางดา้น
อาํนาจทีสมาชิกในกลุ่มมีอยูแ่ตกต่างกนั 

8. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นเครืองมือในการปฏิบติังานเพือให้บรรลุเป้าหมายหมายถึง
พลงัพลศาสตร์ (Dynamic Force)ซึงกระตุน้จูงใจและประสานงานของการจดัระเบียบการปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

9. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นผลของปฏิกิริยาโตต้อบ  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลซึงบุคคลอืนๆยอมคลอ้ยตามความประสงคข์องผูน้าํเพราะบุคคลเหล่านนัประสงคที์จะ 

กระทาํเช่นนนัดว้ยความสมคัรใจมิใช่ถูกบงัคบัใหก้ระทาํ       
 



 
 
 

 
 

10. ภาวะผูน้าํในฐานะทีเป็นบทบาททีแตกต่างกนั  หมายถึง  ผลของปฏิกิริยาโตต้อบ 

ระหวา่งบุคคลทีมีบทบาททีแตกต่างกนักล่าวคือผูที้เขา้มามีส่วนร่วมในปฏิกิริยาโตต้อบดงักล่าวนนั
มีทงับุคคลทีมีบทบาทสูงกวา่ (ผูน้าํ) และบทบาททีตาํกวา่ (ผูต้าม) 

11. ภาวะผูน้ําในฐานะทีเป็นความคิดริเริมในการงาน  หมายถึง  การริเริมและ
บาํรุงรักษาเกียวกบัโครงสร้างของความคาดหวงัและปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งกนั 

รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2544 : 12) กล่าววา่ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  กระบวนการในการ
ใช้อิทธิพลทีมีต่อการดาํเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรและมีการจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมในการทาํงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ลอดจนใชอิ้ทธิพลใหก้ลุ่มธาํรงไวซึ้งวฒันธรรม
ของตน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต,2540 : 18-19) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํ  คือ  ความเป็นผูน้าํ
หมายถึง  คุณสมบติัอนัพึงมีของผูน้าํไดแ้ก่สติปัญญาความดีงาม  ความรู้  ความสามารถของบุคคลที
ชกันาํให้คนทงัหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายทีดีงามอยา่งถูกตอ้งชอบธรรม  ดงันนั
องค์ประกอบของภาวะผูน้าํจึงได้แก่  ตวัผูน้าํ  ผูต้าม  จุดหมาย  หลกัการ  วิธีการ  สิงทีจะทาํและ
สถานการณ์ 

สิปปนนท ์ เกตุทตั (2540 : 43-45) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  ความมีวิสัยทศัน์มี
ทศันะกวา้งไกลและสามารถทาํใหผู้ร่้วมงานยอมรับและยนิดีร่วมปฏิบติัตามซึงผูที้จะเป็นผูน้าํตอ้งมี
ศกัยภาพพืนฐาน 9 ประการ  ไดแ้ก่  เป็นคนเก่ง  เป็นคนดี  ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ มีความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม  อดทน  บริหารจดัการเป็น  ตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณ  มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
และเคยประสบความสาํเร็จมาพอสมควร 

อานนัท ์ ปันยารชุน (2540 : 37-39) กล่าววา่  ภาวะผูน้าํหากมีในบุคคลใดแลว้จะทาํให้
ผูอื้นอยากทาํตามโดยสมคัรใจไม่จาํเป็นตอ้งสังการเพราะความเป็นผูน้าํไม่ไดม้าจากการอุปโลกน์
หรือแต่งตงัตนเองแต่ตอ้งเกิดจากการทีมีคนอืนทีเขารู้สึกวา่เป็นผูน้าํ 

สรุปไดว้า่  ภาวะผูน้าํเป็นความสามารถของบุคคลในการใชอิ้ทธิพลอาํนาจและจูงใจ
ให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบติัตามความคิดเห็นและความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจทีจะให้ความ
ร่วมมือเพือจะนาํไปสู่ความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองคก์ารตามทีกาํหนดไวภ้าวะผูน้าํจึง
มีองค์ประกอบทีสําคญัคือผูน้าํผูต้ามความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูต้ามหรืออาจสรุปไดว้่าภาวะ
ผูน้าํคือรูปแบบของกระบวนการใชอิ้ทธิพลเป็นความสามารถในการนาํของผูน้าํหรือกลุ่มในอนัทีจะ
ก่อใหเ้กิดการกระทาํกิจกรรมหรือการเปลียนแปลงเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม
 

 



 
 
 

 
 

.   องค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
 องคป์ระกอบของผูน้าํเป็นสิงทีทาํให้ภาวะผูน้าํเกิดขึน  รวมถึงคุณสมบติัทีผูน้าํควรจะ
มี  โดยเราจะศึกษาถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํตามแนวคิด  ดงัต่อไปนี 

 คูนซ์และโอ 'ดอนเนลและวิลริช (Koont’z O  Donnell & Weihrich, 1994 : 121)  คูนซ์
เสนอความคิดวา่ทกัษะของภาวะผูน้าํจะตอ้งประกอบดว้ย 

 1.  ความสามารถในการใชอ้าํนาจ  (Power)  เป็นความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มที
จะทาํหรือมีอิทธิพลทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มอืนๆกระทาํตาม 

 2. ความเขา้ใจในธรรมชาติของคนในดา้นความตอ้งการของมนุษย ์ และความสามารถ
ในการจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ยความเต็มใจ 

 3. การกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถหรือศกัยภาพทีมีอยูแ่ลว้อย่าง
เตม็ทีเป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดความจงรักภกัดี  การอุทิศตนเพือสนบัสนุนความตอ้งการผูน้าํ 
 4.  มีความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผูน้าํและสามารถสร้างบรรยากาศที
จะนาํไปสู่การพฒันาและบรรยากาศทีดีในการทาํงาน 

 พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์  ปยุตโต) ได้เสนอความคิดเห็นทีน่าสนใจเกียวกับ
องคป์ระกอบทีจะก่อใหเ้กิดความเป็นผูน้าํวา่จะตอ้งประกอบไปดว้ย  (พระธรรมปิฎก, 2540 : 5-6) 

1. ตวัผูน้าํ  จะตอ้งมีคุณสมบติัภายในตนองเป็นจุดเริม  และเป็นแกนกลางไว ้

2. ผูต้าม  โยงดว้ยคุณสมบติัทีสัมพนัธ์กบัผูต้าม  ในทางพระพุทธศาสนาจะใชค้าํวา่   
ผูร่้วมไปดว้ย 

3. จุดหมายของผูน้าํจะตอ้งชดัเจนแน่วแน่ 

4. หลกัการและวธีิการเพือทีจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จหรือบรรลุมุ่งหมาย 

5. สิงทีจะทาํ  โยงดว้ยคุณสมบติัทีสัมพนัธ์กบัสิงทีจะทาํ 
6. สถานการณ์  โยงดว้ยคุณสมบติัทีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มหรือสิงทีประสบซึง 

อยู่ภายนอกว่าทาํอย่างไรจะผ่านไปไดด้้วยดี  ในท่ามกลางสังคม  สิงแวดล้อม  หรือสิงทีประสบ  

เช่น  ปัญหา  เป็นตน้ 

นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์ (2537 : 13-16) กล่าวถึง  องคป์ระกอบหลกัของภาวะผูน้าํ  
3 ประการ  สถานการณ์  ผูน้าํ  และผูต้าม  บริเวณทีซ้อนทบักนั  คือ  เขตทีมีภาวะผูน้าํและลูกศร
ชีใหเ้ห็นถึงการเปลียนแปลงทางสังคมทีเกิดขึนระหวา่งผูน้าํและผูต้าม 



 
 
 

 
 

 
 

 

                                   บริเวณทีเกิดภาวะผูน้าํ 
แผนภาพที 1  องคป์ระกอบ 3 ประการของผูน้าํ   
ทีมา  : นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์ , การพฒันาบุคลกิภาพ  ผู้นําและผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : ฝ่ายงาน
พิมพ ์ บริษทัเอน็.เจ.โปรโมชนั จาํกดั , 2537) ,13. 
 

ผูต้าม (The led)  ถ้าไม่มีผูต้ามแล้วก็จะเกิดผูน้ําไม่ได้  ดังนัน  ภาวะผู ้นําจึงมี
ความสําคญักบัผูต้ามอย่างใกลชิ้ด  สัมพนัธภาพระหว่างผูน้าํกบัผูต้ามทีดีนนัย่อมแปรไปตามชนิด
หรือแบบของผูต้าม  หัวหน้าฝ่ายบาํรุงรักษากบัฝ่ายกฎหมาย  ย่อมมีลกัษณะแตกต่างกนั  บุคคลที
เป็นผูน้าํของกลุ่มหนึงเมือไปอยูอี่กกลุ่มหนึงอาจถูกปฏิเสธได ้

สถานการณ์ (Situation) นอกจากผูต้ามแล้ว  สถานการณ์จะเข้ามามีส่วนในการ
กาํหนดประเภทหรือแบบของผูน้าํ  บุคคลหนึงอาจเป็นผูน้าํในสถานการณ์หนึง  แต่กลายมาเป็นผู ้
ตามในอีกสถานการณ์หนึง ดงันัน  สถานการณ์ทีแตกต่างกนัย่อมตอ้งการผูน้าํแบบทีแตกต่างกนั  

เนืองจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในองค์การต่างๆมีลกัษณะแตกต่างกนั  ดงันัน  ภาวะผูน้าํที
เหมาะสมของหวัหน้างานกบัภาวะผูน้าํทีเหมาะสมของผูอ้าํนวยการกอง  หรือภาวะผูน้าํของอธิบดี
นนัย่อมไม่เหมือกนกนั  เมือเราได้ทราบถึงส่วนประกอบของภาวะผูน้าํแลว้จะเห็นว่า    อิทธิพล 

และ อาํนาจ  เป็นส่วนประกอบหนึงทีสาํคญัยงิ   
 เซนเกอร์และโฟล์คแมน (Zanger & Folkman , 2002 : 53 – 55) ไดใ้ห้ขอ้คิดเกียวกบั
องคป์ระกอบของผูน้าํ  วา่ตอ้งประกอบไปดว้ย  5 ส่วน  ดงันี คือ 

สถานการณ์ 

-งานและทรัพยากร 

-โครงสร้างและกฎระเบียบทางสงัคม 

-ลกัษณะทางกายภาพ ประวติัศาสตร์  

ผูน้าํ 

-ความคาดหวงั 

-บุคลิกภาพ 

-ความสามารถ 

-การจูงใจ 

ผูต้าม 

-ความชอบธรรม 

-ความสามารถ 

บุคลิกภาพ 

-การจูงใจ 



 
 
 

 
 

1. ความสามารถส่วนตวั 

2. ความมุ่งมนัในผลงาน 

3. การนาํองคก์ารไปสู่การเปลียนแปลง 

4. ทกัษะส่วนตวัของผูน้าํ 
5. บุคลิกภาพส่วนตวัของผูน้าํ 
ส่วนประกอบเหล่านีจะเปรียบเสมือนเสาทีพยงุกระโจมไวใ้หค้งอยูไ่ด ้  มิฉะนนั 

แลว้กระโจมจะพงัทลายลงมาได ้

แผนภาพที 2   พนืกระโจมผูน้าํ (Leadership  tent  floor) 

ทีมา  : Zanger&Folkman , The  Extraordinary  Leader (New  York : McGraw-Hill  

Company,2002) 53. 

กิติ ตยคัคานนท ์(2543: 30-39) สรุปวา่  องคป์ระกอบของคุณลกัษณะของผูน้าํทีดี ควร
มี 

1.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี  เพราะหากเกิดความจาํเป็นเร่งด่วนทีจะตอ้งไดรั้บการ
ตดัสินใจจากผูน้าํทนัทีเกียวกบัผลประโยชน์ของหน่วยงานนนั แต่ผูน้าํกลบัป่วยไม่มาทาํงาน ผลก็
อาจทาํให้หน่วยงานพลาดโอกาสทีจะไดรั้บผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึงหรืออาจเสียหายอย่าง
มากได ้

2.  มีความรู้ดี   ผูน้าํทีดีตอ้งมีความรู้ทีเกียวกบังานในหนา้ทีและความรู้ทวัไปอยา่งดี  

ถา้เกิดปัญหาในการปฏิบติังานแลว้ ผูน้าํทีดีจะตอ้งสามารถใหค้าํปรึกษาหรือแกปั้ญหาให้ผา่นพน้ไป
ดว้ยดีได ้ ซึงผลก็จะเป็นการทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายกยอ่งเลือมใสเคารพนบัถือให้ความเชือถือและ
ไวว้างใจในตวัผูน้าํมาก 

ลกัษณะ
ของผูน้าํ 

ความสามารถเฉพาะตวั 

การเนน้ผลการทาํงาน ทกัษะส่วนบุคคล 

การนาํองคก์าร 



 
 
 

 
 

3.  มีบุคลิกดี เป็นคุณสมบติัทีจาํเป็นของผูน้าํทีดี  ผูน้าํทีมีบุคลิกท่าทางไม่ดีจะทาํให้
คนทวัไปมองดูไม่น่าเลือมใสหรือน่านบัถือ ไม่วา่เขาจะมีความรู้หรือความสามารถมากมายแค่ไหน
ถา้บุคลิกไม่ดีจะทาํใหเ้ขาเสียคะแนนไปถึง 50 เปอร์เซ็นตแ์ลว้ 

4. มีความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละความกระตือรือร้น  ผูที้ไม่มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
จะเป็นผูน้าํทีดีไม่ได ้ อย่างมากทีสุดก็เป็นไดแ้ค่ผูต้ามเท่านนั แต่ถา้ผูน้นัไดม้านงัเกา้อีผูน้าํจะดว้ย
เหตุใดก็ตาม หน่วยงานนนัจะเจริญรุ่งเรืองไม่ไดดี้เท่าทีควรจะเป็น 

5.มีการตดัสินใจกบัการใชดุ้ลยพินิจดี เมือผูน้าํมีความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ลว้จะตอ้งมี
การใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจไดดี้และถูกตอ้งเนืองจากการตดัสินใจอาจจะทาํใหเ้กิดผลดีหรือผลเสีย
ต่อหน่วยงานก็ได ้

6.มีความกลา้หาญ เด็ดขาด และไม่โลเล สามารถนาํทีมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้
ผา่นพน้ไปได ้พร้อมกบัมีความกลา้หาญและเด็ดขาดในการทาํงานทีถูกตอ้ง กลา้ได ้กลา้เสีย เมือผิด
ก็กลา้ทีจะรับผดิ ไม่โยนความผดิใหลู้กนอ้งหรือไม่แกต้วัแบบไม่มีเหตุผล 

7. มีความแนบเนียน ผูน้าํทีดีจะตอ้งมีความแนบเนียนในการทาํงาน หรือเรียกว่ามี
ศิลปะ เมือถึงคราวจะตอ้งโอนอ่อนก็สามารถโอนอ่อนไดต้ามสถานการณ์ แต่ก็ตอ้งมีความเป็นตวั
ของตวัเอง แต่ถา้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งเราก็ตอ้งคดัคา้นได ้มีศิลปะทีจะเลียงอยา่งแนบเนียน 

8.มีความอดทน การมีสมาธิในการทาํงาน ใจคอหนกัแน่นและความสามารถในการ
บงัคบัใจตนเอง มีความอดทนในการทาํงานและอดทนต่อสิงแวดลอ้มต่างๆ ทงัภายในและภายนอก
หน่วยงาน การมีสมาธิจะทาํใหส้ามารถทาํงานไดดี้ 

9. มีการสือความหมายทีดี ในการออกคาํสังจะตอ้งไม่คลุมเครือ ทงัสังโดยการพูดและ
โดยการเขียนตอ้งมีความกระจ่าง ชัดเจน เขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครือและเยินเยอ้ สมเหตุสมผลผูอื้น
สามารถนาํไปปฏิบติัไดดี้และถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูส้ัง 

10. มีความเห็นอกเห็นใจ ผูบ้งัคบับญัชาคนใดทีแสดงออกซึงความเห็นอกเห็นใจดว้ย
ความจริงใจและพอสมควร เขาจะสามารถผูกนําใจผูใ้ต้บังคับบัญชาไวไ้ด้มาก เช่น ไปเยียม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือครอบครัวของเขาเมือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือยามทีไดรั้บความเดือดร้อน แต่
ตอ้งพอเหมาะสมเท่านนั เพราะผูรั้บอาจมองวา่เป็นการเสแสร้งหรือเล่นละครและหมดความนบัถือ 

ศรัทธาไดง่้ายๆ 

11.ไม่ เ ห็นแก่ตัว  เ สี ยสละและไม่ใช้อ ภิ สิทธิ ในทางทีผิดจะต้อง มีนํา ใจกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

12. ยกยอ่ง ให้เกียรติและให้ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการแบ่งงานให้ลูกนอ้ง
ทาํตรงตามความสามารถ ไม่มองขา้มความสาํคญัของลูกนอ้ง 



 
 
 

 
 

13. มีความสงบเสงียม ไม่โออ้วดตนเอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จะทาํให้คนทุก
ระดบัตงัแต่เจา้นาย เพือนร่วมงานจนกระทงัลูกนอ้งเกรงใจและใหค้วามนบัถือ 

14. มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน ใครทาํงานอยูห่น่วยงานใดจะตอ้งมีความรักและ
ภัก ดี ต่อหน่วยงานนันถ้าผู ้นํา ไม่แสดงให้ เ ห็นถึงความรัก ต่อหน่วยงานแล้วก็จะทําให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่รักหน่วยงานไปดว้ยและในทีสุดก็จะไม่จงรักภกัดีต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

15. มีการสังคมดี  ผูน้าํทีมีการสังคมดีจะช่วยทาํให้ติดต่อกบับุคคลหรือหน่วยงานอืน
เพือหาความร่วมมือประสานงานได้ดีและได้ผล ถ้าผูน้ําเป็นคนไม่คบใคร ใจแคบ จะขอความ
ช่วยเหลือร่วมมือจากใครก็ยาก แต่การมีสังคมก็ตอ้งมีความพอสมพอควร ผูน้าํทีมุ่งสัมพนัธ์มาก
เกินไปก็จะทาํใหคุ้ณภาพของงานดอ้ยลงได ้

16. มีการตืนตวั ผูน้าํทีดีจะตอ้งไม่หวัเก่าและมีความตืนตวัทนัต่อเหตุการณ์ทนัสมยั 

ยอมรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เสมอ มีความกระตือรือร้นทีจะแสวงหาความรู้กับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพือนาํมาใชป้รับปรุงใหดี้ขึนอยูเ่สมอ 

17. มีการวางแผนงานและการดาํเนินงานตามแผนงาน โดยมีผูบ้งัคบับญัชาของ
หน่วยงานเป็นผูน้าํร่วมกบัผูอื้นทีเกียวขอ้ง ทงัภายในและภายนอกหน่วยงาน เพือร่วมกนัพิจารณา
วางแผนงานใหดี้ทีสุดและผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถทีจะผลกัดนัการทาํงานในหน่วยงานของตน 

ใหบ้รรลุตามแผนงานในเวลาทีกาํหนดไดอ้ยา่งดียงิ 

จากองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํลว้นตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํทงัผูน้าํและผูต้ามทีสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์นนัได้อย่างเหมาะสม  กลมกลืน  เกิดความพึงพอใจต่อผูน้าํและผูต้ามและบรรลุ
เป้าหมายความสาํเร็จของงาน 

 

.   คุณสมบัติของภาวะผู้นํา 
 แนวทางทีเนน้คุณลกัษณะผูน้าํ (Trait  Approach) เป็นแนวทางแรกทีเริมศึกษาวิจยั
ภาวะผูน้าํอย่างเป็นระบบ  โดยเริมตน้ขึนในช่วงตน้ทศวรรษ 1900  แนวทางนีตอ้งการคน้หา
คุณลักษณะทีทําให้บุคคลหนึงกลายเป็นผูน้ําทียิงใหญ่  โดยมีความเชือพืนฐานว่า  จะต้องมี
คุณลกัษณะบางอยา่งทีทาํใหบุ้คคลคนหนึงกลายเป็นผูน้าํของคนอืน 

 คุณลกัษณะทีมีความสําคญัมากต่อการเป็นผูน้าํ มีอย่างน้อย 5 ประการ  ดงัต่อไปนี  

(Northouse ,2009) 

 

 

 



 
 
 

 
 

ตารางที 1 คุณลกัษณะของผูน้าํ 
 

Stogdill(1948) Mann(1959) Stogdill(1974) Lord,DeVader,&Alliger 

(1986) 

Krirkpatrick&Locke 

(1991) 

-เชาวน์ปัญญา 
-ความวอ่งไว 

-การหยงัรู้ 

-ความรับผดิชอบ 

-ความคิดริเริม 

-ความยดืหยดั 

-ความเชือมนัใน
ตน 

-การเขา้สงัคม 

-เชาวน์ปัญญา 
-ความเป็นผูช้าย 

-การปรับตวั 

-ความมีอาํนาจ
เหนือผูอื้น 

-การเปิดเผยตน 

-อนุรักษนิ์ยม 

 

-ใฝ่สมัฤทธิ 

-ความยนืหยดั 

-การหยงัรู้ 

-ความคิดริเริม 

-ความเชือมนัในตน 

-ความรับผดิชอบ 

-การใหค้วามร่วมมือ 

-ความอดทน 

-การมีอิทธิพล 

-การเขา้สงัคม 

-เชาวน์ปัญญา 
-ความเป็นผูช้าย 

-ความมีอาํนาจเหนือผูอื้น 

 

-แรงขบัดนั 

-แรงจูงใจ 

-ความซือสตัย ์

-ความเชือมนั 

-ความสามารถทาง
สติปัญญา 
-ความรู้ในงาน 

 

 

ทีมา : พิชาภพ  พนัธ์ุแพ, ผู้นํากับการจัดการการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2554) , 394. 

1. ความสุจริต (integrity)  หมายถึง  เป็นผูที้มีความน่าเชือถือ  น่าไวว้างใจ  รักษา 
สัญญา  ซือสัตย ์ จริงใจ  และไม่แสวงหาผลประโยชน์ทีมิชอบ 

2. สติปัญญา (intelligence) หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  มองการณ์ 

ไกล  มีความคิดสร้างสรรค ์

3. ความเชือมนัในตนเอง(self -confidence)  หมายถึง  เป็นผูที้มีความมนัใจใน 

ความสามารถของตนเอง  รวมทงัรู้สึกเห็นคุณค่าและนบัถือในตนเอง 

4. ความมุ่งมนั  (determination)   หมายถึง  เป็นผูที้พร้อมจะต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรค 

ทงัปวงเพือใหก้ารทาํงานบรรลุผลสาํเร็จ  โดยไม่ยอมแพห้รือทอ้ถอยอยา่งง่ายๆ 

5. มนุษยส์ัมพนัธ์ (sociability)   หมายถึง  เป็นผูที้สามารถติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอื้นได ้

เป็นอยา่งดี  มีท่าทีเป็นมิตร  คาํนึงถึงผูอื้น  และพร้อมทีจะทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

 พระราชวรมุณี  (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต) ได้เสนอว่า  ผูน้ําทีดีจะต้องมีคุณลักษณะที
เรียกวา่  พละ 4 ดงัต่อไปนี 

 

 



 
 
 

 
 

1. ปัญญาพละ  หมายถึง  การมีความรู้  สติปัญญา  ความฉลาด 

2. วริิยะพละ  หมายถึง  การมีความอุตสาหะ  ความขยนั  ความเพียร 

3. อนวชัชพละ  หมายถึง  การมีความซือสัตยสุ์จริต  ละเวน้จากอบายมุขและ 

ประพฤติตามศีล 5 

4. สังคหพละ  หมายถึง  การมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัผูอื้น(พิชาภพ  พนัธ์ุแพ, 2554  

: 394) 

 เนตรพณัณา  ยาวริาช (2552 : 7-8) กล่าวถึง  คุณสมบติัหลายดา้นดว้ยกนั  คือ 

 1.  ดา้นอาํนาจหนา้ทีตามตาํแหน่งอยา่งเป็นการทางการ (Authority)  ในดา้นของการ
ดาํรงตาํแหน่ง  ผูน้าํอาจไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูน้าํโดยทีมีตาํแหน่งรองรับอยา่งเป็นทางการ  เป็น
ความตอ้งการ  และการสนบัสนุนของกลุ่มคนทีตอ้งการบุคคลทีจะนาํหรือเป็นตวัแทนในการปฏิบติั
ตามแนวความคิด  หรือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม  สําหรับผูบ้ริหาร  หมายถึง  บุคคลผูมี้
ตาํแหน่งหน้าทีอย่างเป็นทางการได้รับการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งทีกาํหนดนัน  อาจะโดยการ
เลือกตงัหรือการแต่งตงั  เช่น  ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัต่างๆขององค์การทวัไป  ซึงระบุถึงอาํนาจ
หนา้ทีต่างๆวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ขอบเขตความรับผดิชอบ 

 2. ดา้นการยอมรับ (Acceptance) ผูน้าํนนัเป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับโดยบุคคลหรือ
กลุ่มคนใหเ้ป็นในทิศทางทีสมาชิกเหล่านนัเห็นดว้ย  ผูน้าํสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ได้โดยทาํให้เป็นทีพอใจของกลุ่มคน  แต่ผูบ้ริหารเป็นบุคคลทีดาํรงฐานะในตาํแหน่งอย่างเป็น
ทางการโดยไดรั้บการแต่งตงัหรือเลือกตงัขึนมา  ซึงอาจไดรั้บการยอมรับหรือไม่ก็ได ้ ผูบ้ริหารอาจ
ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มบางกลุ่ม  ในขณะเดียวกนัอาจไดรั้บการต่อตา้นจากกลุ่มอืน  หากผูบ้ริหาร
มีความเป็นผูน้าํดว้ย  ก็จะทาํให้เกิดการยอมรับกลุ่มต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ไดรั้บความไวว้างใจจาก
สมาชิกในแต่ละกลุ่ม 

 3.  ดา้นศกัยภาพมีขีดความสามารถในการทาํงานให้สําเร็จเหนือผูอื้น (Competency) 

หมายถึง  ผูน้าํ  เป็นบุคคลทีมีความรู้  ความเชียวชาญ  (Expert)  และประสบการณ์สูง  เป็นบุคคลที
ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคน  ดงันนั  ผูน้าํจึงเป็นผูที้มีความสามารถ  มีความรู้  มีประสบการณ์  มี
ความสามารถหรือบุคลิกภาพพิเศษทีทาํให้สมาชิกยกย่องและยอมรับให้เป็นผูน้าํพาไปในทิศทาง
ต่างๆในด้านความสามารถผูน้ําจึงมีความสามารถทีเกิดจากตนเอง  มีคุณสมบัติส่วนตัวหรือ
คุณลกัษณะ(Traits)  ทีสามารถนาํพาได ้ เช่น  มีความกระตือรือร้น  มีความคิดริเริม  มีความกลา้  มี
ความเชือมันในตนเอง  มีความซือสัตย์สุจริต  มีความเข้มแข็งเด็ดขาด  สิงเหล่านีอาจไม่มีใน
ผูบ้ริหารบางคนก็ได ้



 
 
 

 
 

 4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น (Human Relation  Skill) นอกจากความรู้  ความสามารถ
และประสบการณ์ความเชียวชาญแลว้  ผูน้าํอาจมีความสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้งหรือบุคคลอืนใน
ลักษณะของความไว้วางใจ  ความเชือมัน   การยอมรับจากบุคคลต่างๆ   แต่ผู ้บริหารอาจมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลในลกัษณะทีแตกต่างกนั เช่น  ผูบ้ริหารอาจไม่รู้จกั  หรือไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพนักงานเลยเพียงแต่เป็นผูค้วบคุมดูแลกาํกับผลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามต้องการเป็นผู ้
กาํหนดกฎระเบียบนโยบายต่างๆให้พนกังานถือปฏิบติั  เป็นผูก้าํหนดกฎระเบียบนโยบายต่างๆให้
พนักงานถือปฏิบติัซึงอาจสร้างความพอใจหรือไม่พอใจให้แก่พนักงานได้  หากผูน้ําเป็นผูที้มี
ความสัมพนัธ์อนัดี  จะสร้างความพอใจแก่พนกังานไดม้ากกวา่ผูบ้ริหาร 

วชิยั  โถสุวรรณจินดา (2536: 13-14) ไดส้รุปคุณสมบติัพืนฐานไว ้2 ประการ  คือ 

1. รู้งานทีตนเองรับผิดชอบ หัวหน้างานจาํเป็นต้องรู้และเข้าใจขอบเขตความ
รับผดิชอบของตนเอง ไม่เช่นนนัจะไม่อาจควบคุมบงัคบับญัชาให้ปฏิบติังานตามทีไดรั้บมอบหมาย
ได้ การทีจะรู้และเขา้ใจในงานทีตนเองรับผิดชอบนัน หัวหน้างานจาํเป็นตอ้งรู้ถึงเป้าหมายและ
นโยบายของหน่วยงาน เพือยึดถือเป็นหลกัในการบริหาร ในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งรู้และเขา้ใจถึงส่วน
ในความรับผดิชอบของตน อนัจะส่งผลใหเ้ป้าหมายและนโยบายของบริษทัประสบความสาํเร็จ 

2. รู้วธีิบริหารงานและการปกครองบงัคบับญัชา เมือเขา้ใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเองแล้ว หัวหน้างานตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน เพือสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาร่วมปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วงไปได ้หวัหน้างานจึงตอ้งมีความสามารถใน
การกาํหนดแนวดาํเนินงานและวิธีการปฏิบติังานทีถูกตอ้ง ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบและยึดถือ
เป็นแนวปฏิบติั ทงัตอ้งมีความสามารถในการวนิิจฉยัสังการ เพือแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้
หมดไป งานทีควรจะตอ้งมอบหมายก็สามารถมอบหมายงานให้บุคคลทีเหมาะสมรับไปปฏิบติัได้
อย่างดีและมีความสามารถในการปกครองให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุข ไม่ทะเลาะ
เบาะแวง้กัน แต่ร่วมมือกันทาํงานด้วยความสามคัคีและสร้างบรรยากาศการทาํงานทีดีขึนใน
หน่วยงาน 

 เอกชยั  กีสุขพนัธ์ (2538 : 20-21) ไดก้ล่าววา่  คุณสมบติัทีสาํคญัของผูบ้ริหารทีจะมีผล
ต่อการปฏิบติังานหรือการเป็นผูน้าํควรจะมี 7 ประการ ซึงยอ่วา่ 7 C ดงันี 

1. Conceptual ความสามารถในการมองงานไดอ้ย่างครอบคลุมเป็นคุณสมบติัดา้น
ความคิดรวบยอดเกียวกบังานในความรับผดิชอบ 

2. Creative ความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรคไ์ม่ติดอยูใ่นความเคยชินหรือวิธี
ทาํงานแบบเก่า ๆ  

 



 
 
 

 
 

3.  Communicative ความสามารถในการสือสารหรือติดต่อสือสารกบัผูอื้นอยา่ง 

ไดผ้ล 

4.  Courage ความกลา้ในการทาํงานรวมถึงการตดัสินใจการนาํเสนอความคิดหรือ
วธีิการต่างๆ 

5. Curiosity ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิงใหม่ๆอยู่เสมออนัจะมีผลต่อการ
พฒันาตนเองของผูบ้ริหาร 

6. Consistency ความคงเส้นคงวาในการทาํงานไม่เปลียนไปเปลียนมาอย่างขาด
เหตุผลทีเหมาะสม 

7. Commitment ขอ้ตกลงผกูมดัทีผูบ้ริหารจะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามทีไดก้าํหนดไว ้

อรุณ  รักธรรม (2527 : 198) ไดก้ล่าวถึง  คุณสมบติัทีดีของผูน้าํทีจะช่วยเสริมสร้าง
ลกัษณะผูน้าํวา่ควรมีความสามารถทางดา้นสติปัญญาคือสามารถเขา้ใจสิงต่างๆไดจ้ากประสบการณ์
การศึกษามีเชาวน์ปัญญาไหวพริบทีจะวินิจฉยัปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งเฉียบแหลมสามารถตดัสินใจได้
ถูกต้องและทนัท่วงทีมีอุปนิสัยทีน่านิยมยกย่องทาํให้เกิดความประทับใจในอากัปกิริยาความ
ประพฤติและศีลธรรมจรรยาการควบคุมอารมณ์ไม่ใหแ้สดงออกมาในลกัษณะทีไม่พึงปรารถนาเช่น
ความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวซึงจะมีผลต่องานและการปกครองนอกจากนนัคุณสมบติั
ดา้นร่างกายไดแ้ก่ลกัษณะรูปร่างความสูงตาํลกัษณะสีผิวตลอดจนการแต่งตวัและสุขภาพของผูน้าํก็
ยงัมีผลส่งเสริมต่อบุคลิกภาพของผูน้าํไดโ้ดดเด่นมากขึน 

สุวริะ  ทรงเมตตา (2543 : 96-101) สรุปถึงคุณสมบติัทีสาํคญัของผูน้าํ  ดงันี 

1.  L = LOVE (ความรักความเมตตาความกรุณา) ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้มีความรักความ
เมตตาความกรุณาต่อผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถา้เรารักคนอืนคนอืนก็รักเราดงันนัเราจะตอ้ง
ให้ความรักกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะจงรักภกัดีกบัเราสนบัสนุนช่วยเหลือในการ
ทาํงานของเราดว้ยความจริงใจถา้เราให้เกียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะให้เกียรติเราใน
ทีสุด 

2.  E = EDUCATION (การให้ความรู้ความเขา้ใจการสอนงาน) ผูน้าํตอ้งให้ความรู้ให้
ความเขา้ใจใหว้ธีิการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการแนะนาํสังสอนการทีผูน้าํเสียเวลาสอนงาน
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงครังเดียวแต่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็สามารถช่วยงานผูน้าํได้ไปจนตลอดชีวิต
ราชการนอกจากนีแลว้การสอนงานยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนัระหวา่งผูน้าํกบั
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาถึงแม้ว่าจะโยกยา้ยแยกจากกันไปทาํงานในหน่วยงานอืนแล้วแต่ความผูกพนั
ระหวา่งผูส้อนงานกบัผูถู้กสอนยงัคงผกูพนัตลอดไปซึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถือวา่เป็นมงคลในฐานะครู
กบัศิษยที์มิอาจลืมเลือนได ้



 
 
 

 
 

3.  A = ADAPTATION (การปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม) ผูน้าํ
จะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มอยูเ่สมอผูน้าํจะตอ้งคอยติดตามความ
เคลือนไหวของสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสมถ้าผูน้ําไม่สามารถปรับเปลียนให้เขา้กบัสภาวะ
แวดลอ้มไดใ้นทีสุดตวัผูน้าํนนัจะไม่สามารถดาํรงภาวการณ์นาํไดอี้กต่อไป หรือหน่วยงานนนัไม่
อาจจะคงอยูต่่อไป อาจจะตอ้งเลิกกิจกรรมในทีสุด 

. D = DECISION (การตดัสินใจ) ผูน้าํจะตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งฉบัพลนัทนัทีโดย
อาศยักลุ่มเป็นเครืองมือในการพิจารณา หมายความว่า ผูน้ําจะต้องนําข้อมูลข่าวสารจากเพือน
ร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาประกอบการตดัสินใจ และทีดีทีสุดจะตอ้งให้ผูม้าร่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามามีส่วนร่วมในการระดมสมองและการตดัสินใจ ซึงการดาํเนินการดงักล่าวจะได้
แนวร่วมทีผลกัดนัให้การดาํเนินงานประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเป็นกรณี
จาํเป็นเร่งด่วนผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้กลา้ตดัสินใจและกลา้รับผิดชอบในสิงทีอาจจะเกิดขึนเนืองจาก
การตดัสินใจนนั 

. E = ENTHUSIASTIC (ความกระตือรือร้น) ผูน้าํจะตอ้งมีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา มีการติดตามผลการเปลียนแปลงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ฝึกฝนหาความรู้ มีการพฒันาดา้น
ต่างๆ และมีความกระตือรือร้นในงานทีไดรั้บมอบหมาย หมายความวา่ ผูน้าํจะตอ้งมีสุขภาพลานา
มยัทีสมบูรณ์แข็งแรง กระฉับกระเฉงและมีความคล่องตัวในการทาํงาน มีการออกกําลังกาย
สมําเสมอและมีความพร้อมทีจะปฏิบัติงาน  ผู้นําจะต้องติดตามดูแลการเปลียนแปลงของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคทีอาจจะเกิดขึนจากพวกเขาเหล่านนั เพือจะได้
แก้ไขล่วงหน้าก่อนทีจะเกิดความผิดพลาดขึน นอกจากนีแล้วยงัเป็นการติดตาม ทศันะคติของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีมีต่อผูน้าํ เพือไม่ให้เกิดความเสือมศรัทธาและหวาดระแวงหรือความไม่เชือมนั
ในตวัผูบ้งัคบับญัชาทีอาจจะเกิดขึนได ้เพือผูน้าํจะไดแ้กไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวก่อนทีจะสายเกินไป
กว่าจะแกไ้ขได ้ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้มีการศึกษาหาความรู้เพิมเติมและพฒันาตนเองอย่างสมาํเสมอ 

เมือใด ก็ตามทีผูน้าํหยุดพฒันาตนเอง ผูน้าํก็จะมีความรู้ความสามารถนอ้ยกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ก็จะหมดสภาพการนาํในทีสุดและในประการสุดทา้ยผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้มีความกระตือรือร้นในงาน
ทีได้รับมอบหมาย สามารถทาํงานได้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเวลาทีกาํหนดหรือภายในที
กาํหนดเป็นอยา่งนอ้ย 

. R = RESPONSIBILITY (ความรับผดิชอบ) ผูน้าํจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ต่อครอบครัว ต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อเพือนร่วมงาน ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

หมายความวา่ผูน้าํตอ้งเป็นผูที้มีความสามารถในการควบคุมตนเองได ้จะตอ้งมีวินยัในตนเอง โดย
ไม่ตอ้งมีผูใ้ดมาคอยควบคุมดูแลหรือบงัคบั ผูน้าํจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนบัตงัแต่ 



 
 
 

 
 

บุตร ภรรยา และความสงบเรียบร้อยของครอบครัว เพือเป็นแบบอยา่งทีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เป็นทีเลือมใสศรัทธาของคนทวัไป ผูน้าํจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายความวา่ 
เมือผูใ้ต้บงัคบับญัชากระทาํการผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนาหรือเหตุสุดวิสัย เนืองจากการปฏิบติั
หน้าทีและผูน้าํจะตอ้งรับความผิดพลาดนันไวเ้สียเอง ในทางตรงกันขา้มถ้ามีความดีความชอบ
เกิดขึนเนืองจากการกระทาํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูน้าํทีร่วมกนัดาํเนินการจนไดรั้บคาํยกย่อง
ชมเชยผูน้าํจะตอ้งยกความดีทีเกิดขึนเหล่านนัให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการหมายความวา่ผูน้าํจะตอ้งบริการกบัประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการเสมือนหนึง
บุคคลเหล่านนัเป็นเจา้นายของผูใ้หบ้ริการ 

7.  S = SINCERITY (ความจริงใจ) ผูน้าํจะตอ้งมีความจริงใจต่อผูบ้งัคบับญัชาเพือน
ร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประชาชนและผูใ้ช้บริการหมายความวา่ผูน้าํจะตอ้งแสดงความจริงใจต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยการปกป้องบุคคลทีประสงค์ร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะตอ้งแสดงความจริงใจ
ต่อเพือนร่วมงานดว้ยการแสดงตวัเป็นมิตรแทผู้น้าํจะตอ้งแสดงความจริงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
การให้ความเป็นธรรมและใช้ระบบคุณธรรมในการปกครองบงัคบับญัชาไม่หลอกใช้งานกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะตอ้งแสดงความจริงใจต่อประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการดว้ยการให้บริการกบั
บุคคลเหล่านนัเสมือนหนึงเป็นญาติผูใ้หญ่ 

8.  H = HARMONY. HONESTY (ความซือสัตย)์ ผูน้าํจะตอ้งมีความซือสัตยท์งัต่อ
ตนเองและหนา้ทีความรับผิดชอบเพือจะไดเ้ป็นตวัอย่างทีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นทีไวว้างใจของ
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นทีน่าเชือถือและเลือมใสแก่ประชาชนผูใ้ชบ้ริการโดยทวัไป 

9.  I = INTELLIGENCE (ความมีไหวพริบ) ผูน้าํจะตอ้งมีไหวพริบและเชาวปั์ญญาใน
การวเิคราะห์ปัญหาการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

10.  P = PERSUASIVENESS (ความอ่อนนอ้มถ่อมตน) ผูน้าํจะตอ้งมีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตนหมายความวา่ผูน้าํจะตอ้งให้เกียรติให้ความเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชาให้เกียรติเพือนร่วมงาน
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

 รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2544 : 35-44) จดัประเภทคุณลกัษณะผูน้าํไดเ้ป็น  ประเภท 

คือ . คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพของผูน้าํมีประสิทธิผล . แรงจูงใจของภาวะผูน้าํ . ปัจจยัดา้น
สติปัญญาเกียวกบัความเขา้ใจของภาวะผูน้าํ การจดัประเภทของพฤติกรรมเหล่านีมีประโยชน์มาก
ในการแนะแนวทางเพือการศึกษาเกียวกบัผูน้าํ 
 

 

 



 
 
 

 
 

1.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพของผู้นําทมีีประสิทธิผล  
 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํทีมีประสิทธิผล (Personality traits of effective 

leaders) ลักษณะผู้นําทีมีประสิทธิผล   มีลักษณะดังนี ( ) เป็นบุคคลทีทาํให้องค์การประสบ
ความกา้วหนา้ และบรรลุผลสาํเร็จ ( ) เป็นผูที้มีบทบาททีสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ทีเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา ( ) การจูงใจผูอื้นให้ปฏิบติัตาม การติดต่อสือสาร และมีอิทธิพลเหนือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามอาํนาจหน้าทีของการบริหารทีดาํรงตาํแหน่งอยู่ ( ) ผูน้ํามีส่วนทาํให้เกิด
วิสัยทศัน์ขององค์การและของพนักงาน ซึงรวมถึงผูน้ําทีสามารถใช้อาํนาจ อิทธิพลต่างๆ ทัง
ทางตรงและทางออ้มเพือนาํกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงดว้ย ( ) ผูน้าํยงัเป็นบุคคลทีมี
อิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนาํกลุ่มใหป้ฏิบติังานต่างๆ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  

 จากการสังเกตโดยผูบ้ริหารและผูเ้ชียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษย ์ชีวา่ผูน้าํจะมีลกัษณะ
ดา้นบุคลิกภาพทีโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึงช่วยให้เกิดประสิทธิผลของภาวะผูน้าํตามแบบของผูน้าํที
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นนัๆ ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูน้าํในบริษทัทีมีเทคโนโลยีสูง 

อาจใชว้ิธีชมเชยพนกังานทีทาํงานไดผ้ลดี ทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจและเกิดความนิยมนบั
ถือในตวัผูน้าํ อยา่งไรก็ตาม  รูปแบบการบริหารและความสามารถดา้นสติปัญญาของผูน้าํดงักล่าว
อาจไม่เหมาะกบัคนงานในแผนการผลิตก็ได ้คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้าํ  สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น  กลุ่ม คือ . คุณลกัษณะดา้นบุคลิกทวัไป . คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทีสัมพนัธ์กบังาน 

โดยมีรายละเอียด  ดงันี  

 .  ความเชือมนัในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน
ลกัษณะทีมีความสงบและเป็นผูน้าํทีดีไดแ้มจ้ะอยูภ่ายใตภ้าวะแรงกดดนัและภาวะวิกฤติ จึงเป็นสิง
สําคญัสําหรับผูน้าํทีจะตอ้งมีความเชือมนัในตนเองอยา่งแทจ้ริง ซึงจะสังเกตไดจ้ากการใชค้าํพูดที
จริงจงั การรักษาอากปักิริยาทีดี และการแสดงท่าทางทีเหมาะสม ซึงจะเป็นส่วนหนึงทีแสดงถึง
ความเชือมนัในตนเองดว้ย  

 .  การสร้างความไวว้างใจได้ (Trustworthiness) เป็นบุคคลทีมีลักษณะซือสัตย ์

ซือตรงและสามารถสร้างความเชือถือแก่กลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูที้เกียวขอ้ง สมาชิกของกลุ่มจะ
มีความเชือมนัว่าผูน้าํตอ้งแสดงความมนัคง และเป็นผูที้สามารถเชือถือได้ จึงจะสามารถให้เกิด
ความไวว้างใจแก่ผูที้เกียวขอ้งได ้ 

 .  ลกัษณะทีเด่น (Dominance) เป็นลกัษณะเด่นของผูน้าํทีมีเหนือบุคคลอืนๆ อย่าง
เห็นไดช้ดัในดา้นต่างๆ ผูน้าํทีมีลกัษณะโดดเด่นมกัจะถูกมองว่าเป็นคนหยิงหรือทาํตวัเป็นนาย ซึง
ความเป็นจริงแลว้ความโดดเด่นจะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํ 



 
 
 

 
 

 .  เป็นคนกลา้แสดงออก (Extroversion) เป็นบุคลิกลกัษณะทีมีการแสดงออกทีมีการ
แสดงออกทีเด่นชดัในสังคมและมีลกัษณะทีโดดเด่น โดยจะทาํใหค้นทีทาํงานดว้ยเกิดความสบายใจ
และกลา้ทีจะแสดงความคิดเห็น นอกจากนียงัช่วยให้เกิดความรวมกลุ่มและช่วยให้การทาํงานกบั
สมาชิกกลุ่มง่ายขึน ตลอดจนสามารถสร้างพลงักลุ่มและสร้างทีมงานไดดี้  

 .  การเป็นคนทีมีการแสดงออกทีเหมาะสม (Assertiveness) เป็นความเปิดเผย  เฉียบ
ขาดในการแสดงความต้องการ  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  และทัศนคติ   การเป็นคนทีมีการ
แสดงออกทีเหมาะสมจะช่วยผูน้าํในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญกบัปัญหาภายใน
สมาชิกกลุ่ม   

 .  ความมนัคงทางอารมณ์ (Emotion stability) เป็นความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ในการโตต้อบไดอ้ยา่งเหมาะสม  แมใ้นภาวะวกิฤติ  อารมณ์ทีมนัคงเป็นลกัษณะภาวะผูน้าํที
สาํคญั ซึงจะช่วยใหแ้กไ้ขสถานการณ์ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี  

 .  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เป็นการแสดงออกถึงความสนใจในการทาํสิงใด
สิงหนึงอย่างกระตือรือร้น  ผูน้ําสามารถแสดงความกระตือรือร้นทงัด้วยการใช้คาํพูดและการ
แสดงออก เช่น การใช้ท่าทาง เป็นตน้ ในสถานการณ์การบริหารจะตอ้งการผูน้าํซึงกระตือรือร้น 

เพือจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการสร้างสรรคก์ารทาํงาน ตลอดจนช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัสมาชิก
ในทีมงาน  

 .  มีอารมณ์ขนั (Sense of humor) เป็นการแสดงออกของความเป็นคนมีอารมณ์ดี
และมองเหตุการณ์หรือสิงต่างๆ โดยไม่รู้สึกเครียด อารมณ์ขนัจะถือเป็นบทบาททีสําคญัของผูน้าํ 
อารมณ์ขนัจะช่วยลดความตึงเครียด ความน่าเบือหน่าย ตลอดจนช่วยใหมี้อาํนาจเหนือกลุ่มได ้  

 .  ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือมีความเอืออารี (Warmth) เป็นการแสดงความเห็นอก
เห็นใจมีอารมณ์มนัคง เขา้ใจในสิงต่างๆ ทีเกิดขึนและพร้อมทีจะช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา โดยช่วยให้
ภาวะผูน้าํมีประสิทธิผลดงันี .ช่วยให้เกิดความสะดวกในการสร้างความสมานจิตใจกนั หรือความ
มีไมตรีกบัสมาชิกของกลุ่ม . เป็นคุณลกัษณะพิเศษของภาวะผูน้าํทีมีความสามารถพิเศษ . เป็น
คุณลกัษณะทีทาํใหส้มาชิกกลุ่มเกิดอารมณ์ดีและช่วยสร้างบรรยากาศในการทาํงาน  

 .  มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด  (ความผิดหวังหรือคับข้องใจ) (High 

tolerance for frustration) เป็นความสามารถทีเผชิญปัญหาและสามารถแกปั้ญหาให้ลุล่วงไปดว้ยดี
ได ้เนืองจากผูน้าํตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหา ความผดิหวงั และความตึงเครียดมากมาย  

 .  การรู้จกัตนเองและมีวตัถุประสงค์ในการทาํงาน (Self-awareness and self-

objectivity) เป็นการรับรู้ในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองซึงช่วยให้เขาสามารถทีจะใชจุ้ดแข็งของ



 
 
 

 
 

เขาให้เกิดประโยชน์ และพฒันาแก้ไขจุดอ่อนของตนได้ ตลอดจนสามารถสร้างความไวว้างใจ
ใหก้บัทีมงานเพือใหง้านกลุ่มบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีกาํหนดไว ้ 

 . คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทีสัมพนัธ์กบังาน (Task-related personality traits) เป็น
คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพทีแน่นอนของผูน้าํทีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสําเร็จในการ
ทาํงาน โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปนี  

 .  มีความคิดริเริม (Initiative) เป็นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานมีการ
ตดัสินใจและทาํกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึงจะนําไปสู่การสร้างโอกาสในการเปลียนแปลง 

ตลอดจนมีความสามารถในการคน้หาปัญหาและความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ทกัษะเหล่านี
จาํเป็นจะตอ้งมีการฝึกหดัปฏิบติัเพือพฒันาทกัษะดา้นนี  

 .  มีความเขา้ใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผูอื้น (Sensitivity to others and 

empathy) ผูน้าํตอ้งพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผูอื้นโดยตอ้งเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิด(ทศันคติ ความ
สนใจ และอารมณ์) ของสมาชิกกลุ่ม โดยศึกษาและสังเกตในรายละเอียดวา่สมาชิกกลุ่มเป็นใคร มี
ความตอ้งการอยา่งไร เพือทีจะหาวธีิการสือสารทีดี และสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลเหล่านนัได ้ทกัษะ
ด้านนีจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแยง้และความล้มเหลวของผูน้ํา ตลอดจนจะช่วยในการ
ตดัสินใจและการเจรจาต่อรองในเรืองใดเรืองหนึงใหบ้รรลุผล  

 .  ความสามารถในการยืดหยุน่ไดแ้ละความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and 

adaptability) ความยดืหยุน่ได ้(Flexibility)การความสามารถทีจะปรับภารกิจและความตอ้งการของ
ทีมงานให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ทีแตกต่างกนั ซึงตอ้งมีลกัษณะทียืดหยุ่นได้ ตลอดจน
สามารถปรับปรุงเปลียนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ  ที เปลียนแปลง  เ ช่น 

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ีการลดจาํนวนแรงงาน การเปลียนแปลงดา้นกาํลงัแรงงาน เป็นตน้  

 .  สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of control) เป็นลกัษณะดา้น
บุคลิกภาพของผูน้าํซึงมีความเชือมนัเป็นผูค้วบคุมและเป็นผูก้าํหนดดวงชะตาชีวิตของตนเอง ซึง
คุณสมบติันีผูน้ําต้องมีความเชือมนัในตนเอง มีจิตใจทีเขม้แข็ง มีความอดทน และมีการพฒันา
ตนเอง จึงจะสามารถควบคุมตนเองได ้ซึงคุณสมบติัเหล่านีจะทาํให้ผูน้าํเป็นทียอมรับของสมาชิก
กลุ่ม  

 .  ความกล้าหาญ (Courage) ผูน้ําตอ้งมีความกล้าหาญในการเผชิญกบัความเสียง 

ความท้าทายต่อสิงแปลกใหม่ซึงจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวงัมีความคิดริเริม มีความ
รับผดิชอบ มีความกลา้หาญในการตดัสินใจเพือทีจะฉวยโอกาส ขจดัอุปสรรค แกไ้ขปัญหา และการ
ใชก้ลยทุธ์ใหม่ๆ ในแต่ละสถานการณ์ใหไ้ด ้  



 
 
 

 
 

 .  ความสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) เป็นความสามารถในการทีจะ
แกปั้ญหาใหเ้รียบร้อยไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เช่น  การถูกตดังบประมาณ  กาํลงังาน  การให้พนกังานออก 

เป็นตน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไม่กงัวลถึงความลม้เหลว  เพราะจะเป็นการทาํลายขวญัและกาํลงัใจ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่จะเกิดความมุมานะบากบนัไม่ยอมแพแ้ละไม่ทอ้ถอยในสิงใดอยา่งง่ายๆ  

แรงจูงใจของภาวะผูน้าํ  
 

 2.  แรงจูงใจของภาวะผู้นํา (Leadership motives)  

 แรงจูงใจของภาวะผูน้าํ (Leadership motives) แรงจูงใจ (Motive) เป็นความจาํเป็น 

(Need) ความตอ้งการ (Want) แรงกระตุน้ (Drivers) ความปรารถนา (Desire) หรือสภาพภายในของ
บุคคลซึงมีพลังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทีจะบรรลุเป้าหมาย  ผูน้ําทีมีประสิทธิผลมักมีแสดง
ลกัษณะเด่นดา้นแรงจูงใจซึงมีพลงักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมทีจะตอบสนองความตอ้งการดา้นการ
ยอมรับ การยกยอ่ง และความตอ้งการประสบความสาํเร็จสูงสุดในชีวติ  แรงจูงใจหรือความตอ้งการ
ของภาวะผูน้าํ  ดา้น  ทีเกียวขอ้งกบังาน  ดงันี  

 . แรงจูงใจดา้นอาํนาจ (The power motive) เป็นแรงจูงใจทีตอ้งการการควบคุมและมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอืน ผูน้าํทีมีประสิทธิภาพจะมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจะควบคุมทรัพยากร
ต่างๆ ผูน้าํทีมีแรงจูงใจดา้นอาํนาจสูงจะมีลกัษณะเด่น  ประการ คือ . มีการแสดงออกดว้ยความ
เข้มแข็งและใช้ความพยายามเพือแสวงหาอาํนาจ . มีการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดหาวิธี
เปลียนแปลงแกไ้ขพฤติกรรมของบุคคลอืน . มีความเอาใจใส่เกียวกบัชีวิตความเป็นอยูห่รือความ
อยูร่อดของสมาชิก   

 แรงจูงใจดา้นอาํนาจ(The power motive) เป็นสิงสําคญัเพราะถา้ปราศจากอาํนาจจะ
เป็นการยากทีจะมีอิทธิพลเหนือผูอื้น ผูถื้ออาํนาจจะใชอ้าํนาจเพือแสวงหาอาํนาจใน  ทาง ดงันี  

 .  แรงจูงใจดา้นอาํนาจเฉพาะตวั (Personalized power motive) เป็นการแสวงหา
อาํนาจทีตนเองสนใจให้มากยิงขึนโดยการเสริมสร้างสัญลกัษณ์ สถานภาพ ความหรูหรา และ
การเงิน ผูน้าํบางคนจะพยายามสร้างอาํนาจ แข่งขนัดา้นอาํนาจ หรือบางคนอาจพอใจทีจะมีอาํนาจ
เหนือผูอื้น  

 .  แรงจูงใจดา้นอาํนาจสังคม (Socialized power motive) เป็นความตอ้งการอาํนาจ
ดา้นการยอมรับและยกยอ่งจากองคก์ารและจากบุคคลอืน เพือให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทศัน์ของ
องคก์าร ตลอดจนเป็นการทีผูน้าํใชอ้าํนาจเพือช่วยเหลือผูอื้นซึงแรงจูงใจดา้นอาํนาจสังคมจะตรงกนั
ขา้มกบัแรงจูงใจดา้นอาํนาจเฉพาะตวัเพราะแรงจูงใจดา้นอาํนาจสังคมนีผูน้าํมีแนวโนม้ทีจะตอ้งมี
วฒิุภาวะทางอารมณ์มากกวา่ ซึงผูน้าํจะใชอ้าํนาจมากขึนเพือผลประโยชน์โดยรวมขององคก์าร และ



 
 
 

 
 

มีการถ่ายโอนอาํนาจไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือการมอบหมายอาํนาจ และมีการยอมรับคาํแนะนาํ
จากผูเ้ชียวชาญมากขึน ซึงจะช่วยใหผู้น้าํมีวสิัยทศัน์ทีกวา้งขึน   

 . แรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ประสบความสําเร็จ ( Drive and achievement 

motivation) แรงกระตุน้ (Drive) หมายถึง สิงทีเป็นพลงัทีผลกัดนัเพือให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน
เป็นแรงจูงใจ (Motive) ให้เกิดพฤติกรรม ในการคน้หาวิธีการเพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ มนุษยเ์รา
จะเกิดความตอ้งการ(Need หรือ want) ขึนก่อน แลว้เกิดแรงจูงใจ (Motive) และแรงกระตุน้ (Drive) 

ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมตามลาํดบัแรงกระตุน้ (Drive) จะมีแรงกดดนัให้เกิดพฤติกรรมมากกว่า
แรงจูงใจ (Motive)  

 . ยึดมนัในจริยธรรมการทาํงาน (Strong work ethic) จริยธรรม (Ethics) เป็นความ
เชือถือหรือวินยัของบุคคล ซึงเกียวขอ้งกบัสิงทีดีและเลว หรือสิงทีถูกและผิด ผูน้าํทีมีประสิทธิผล
จะมีจริยธรรมในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด   

 . ความมุ่งมนั (Tenacity) เป็นความตงัใจจริงทีจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปให้ไดถึ้งแม้
จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ไม่ทอ้ถอยและไม่คิดทีจะเลิกหรือยอมแมง่้ายๆ ผูน้าํจะตอ้งเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆให้ได ้ความมุ่งมนัจึงเป็นคุณสมบติัสําคญัสําหรับผูน้าํขององคก์าร เพราะวา่องคก์าร
จะตอ้งใชค้วามพยายามตงัใจจริงในการปฏิบติัโปรแกรมใหม่ๆใหป้ระสบความสาํเร็จ  

 

 3.ปัจจัยด้านสติปัญญาเกยีวกบัความรู้ความเข้าใจและภาวะผู้นํา  
 ปัจจยัดา้นสติปัญญาเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจและภาวะผูน้าํ (Cognitive factors and 

leadership) ความเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง  กระบวนการดา้นสติปัญญาในการรวบรวมความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัภาวะผูน้าํ ความสามารถด้านสติปัญญาเป็นสิงสําคญัสําหรับความสําเร็จของ
ภาวะผูน้าํ ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีระดบัสติปัญญาทีเฉลียวฉลาดเพราะจะทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ซึง
จะนาํไปสู่การเปลียนแปลงการแกปั้ญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจจะเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ต่อไปนี  

 .ทฤษฎีความสามารถดา้นสติปัญญาและทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Intelligence and 

cognitive resource theory) เป็นทฤษฎีทีช่วยสนบัสนุนและพฒันาภาวะผูน้าํให้เกิดความสามารถ
ดา้นสติปัญญาและความรู้ความเขา้ใจในการเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิผล ทฤษฎีความเขา้ใจ(cognitive 

resource theory) มีสมมติฐานทีเป็นพืนฐานสําคญั  ประการ คือ . ผูน้าํทีมีระดบัสติปัญญามี
ความสามารถสูงกวา่ มีแผนงานมีการตดัสินใจและมีกลยทุธ์ดีกวา่ผูน้าํทีมีระดบัสติปัญญาและความ
สามารตาํกว่า . ผูน้าํกลุ่มงาน(Talk  group) จะสือสารแผนงานมีการตดัสินใจ และมีกลยุทธ์การ
ปฏิบติังานเริมแรกในรูปของพฤติกรรมแบบบงการ 



 
 
 

 
 

 ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive resource theory) จะขึนอยูก่บัสมมติฐานซึงมุ่งที
ความสามารถดา้นสติปัญญา (Mental ability) ดงันี  

 .  ถ้าผู ้นํา เน้นประสบการณ์ (Experiencing stress)จะทําให้ความสามารถ 

(Competence) และสติปัญญา (Intelligence) ของเขาหันเหไปจากงานทีมีอยู่ ซึงเป็นผลให้การวดั
ระดบัสติปัญญาและความสามารถของผูน้าํจะไม่สัมพนัธ์กบัการทาํงานกลุ่ม  

 .  ความสามารถด้านสติปัญญา (Intellectual abilities) ของผู ้นําแบบบงการ 

(Directive leaders) จะสัมพนัธ์อย่างสูงกับผลการปฏิบติัของกลุ่มมากกว่าความสามารถด้าน
สติปัญญามากกวา่ผูน้าํทีไม่ใช่แบบบงการ (Nondirective leader)   

 .  ความสามารถดา้นสติปัญญาของผูน้าํจะสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของกลุ่มซึง
จะตอ้งใชค้วามสามารถดา้นสติปัญญาดว้ย  

 การใชค้วามเชียวชาญ (Expertise approach) เป็นวิธีการซึงใชข้อบเขตความเชียวชาญ 

ซึงจะทาํให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) กล่าวคือผูบ้ริหารระดบัสูงจะ
อุทิศเวลาทงัหมดของเขาเพือการปรับปรุงความเชียวชาญอย่างต่อเนือง ดว้ยวิธีการศึกษางานวิจยั
ดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  

 3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นกระบวนการของการพฒันาความคิดริเริม 

ทศันะและจินตนาการในสถานการณ์ต่างๆ ผูน้าํทีมีประสิทธิผลจะมีความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
จินตนาการซึงเป็นจุดเริมตน้ของการแกปั้ญหาทีซับซ้อน ซึงผูน้าํบางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์
มากกว่าอีกคนหนึง เช่น ผูน้ําทางธุรกิจทีคิดผลิตภณัฑ์และบริการทีมีนวตักรรมใหม่ๆ ซึงผูน้ํา
จะตอ้งคน้หาจินตนาการ หาแนวทางแกปั้ญหาขององคก์ารอยา่งเป็นมาตรฐานและสร้างสรรค ์ 

 4. ความสามารถหยงัลึกถึงบุคคลและสถานการณ์ (Insight into people and situations) 

เป็นความสามารถในการหยงัลึก (Insight) ถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ความสามารถในการหยงั
ลึกจะสัมพนัธ์กับลักษณะต่อไปนี ( ) ความคิดสร้างสรรค์เนืองจากมีส่วนประกอบทีเกิดจาก
ความรู้สึกทีเกิดขึนเอง  ( ) การเขา้ใจอยา่งลึกซึง (Insight) จะเป็นลกัษณะสําคญัของผูน้าํการบริหาร
ดว้ย ผูบ้ริหารทีมีความสามารถหยงัลึกจะสามารถเลือกบุคคลทีจะมอบหมายงานทีสําคญัไดอ้ย่าง
ฉลาด ตลอดจนสามารถฝึกอบรมและพฒันาสมาชิกทีมไดดี้ขึนดว้ย ( ) ผูน้าํสามารถเผชิญกบัปัญหา
ในแต่ละสถานการณ์ได้ ( ) ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจในสภาพแวดล้อมโดยสามารถ
คาดคะเนทิศทางของสภาพแวดลอ้มและแกปั้ญหาในแต่ละสถานการณ์ได ้ตลอดจนสามารถรู้ถึง
สภาพแวดลอ้มทีซบัซอ้นและใชข้อ้มูลสาํหรับแกปั้ญหาไดท้นัท่วงทีและอยา่งเหมาะสม 



 
 
 

 
 

 5. การมองการณ์ไกล (Farsightedness) เป็นความสามารถเขา้ใจในวิสัยทศัน์ (visions) 

โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและกําหนดนโยบายได้ในระยะยาว  และใน
ขณะเดียวกนัผูน้าํควรมีการพฒันาแบบหมุนเวยีนดว้ยแผนระยะปานกลางและในระยะสันดว้ย  

 6. การเปิดรับต่อประสบการณ์ (Openness to experience) เป็นการมุ่งสู่การเรียนรู้ใน
สิงทีมีประโยชน์ซึงจะทาํให้เพิมประสบการณ์และมีการพฒันาระดับสติปัญญาทีดี การพฒันา
สติปัญญานีจะรวมถึงการมีจินตนาการมีวฒันธรรมทีดี มีความคิดริเริม ความอยากรู้อยากเห็น ความ
มีใจกวา้ง การมีระดบัสติปัญญา และความสามารถเปิดรับต่อนวตักรรมใหม่  
 ซึงจากแนวความคิดดงักล่าว  สรุปไดว้า่  คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํทีดีจะสามารถช่วย
บุคคลให้เตรียมความรับผิดชอบในภาวะผูน้าํ และบุคคลอาจแสวงหาประสบการณ์ซึงจะช่วยให้มี
พฒันาลกัษณะต่างๆ ได ้เช่น ความเชือมนัในตนเอง ความสามารถในการแกปั้ญหาทีดี และการมี
พฤติกรรมการแสดงออกทีเหมาะสม  แต่คุณลักษณะสําคัญของผูน้ําทีดีมีวิธีการหลากหลาย
คุณลกัษณะ   เนืองจากผูน้าํทีประสบความสําเร็จจาํนวนมากมีคุณลกัษณะหรือวิธีการทีเป็นผูน้าํ
แตกต่างกนั  การทีผูน้าํจะมีคุณลกัษณะอยา่งไรนนัขึนอยูก่บัสถานการณ์และตวัผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้มี
ความพร้อมในหลายๆดา้นประกอบกนั 

 

.   แนวคิดเกยีวกบับทบาทภาวะผู้นํา 
คําว่า“บทบาท”(Role)ได้มีผู ้ให้ค ําจ ํากัดความไว้หลายอย่างซึงแต่ละอย่างก็ มี

ความหมายทีไม่แตกต่างกนัมากนกันกัจิตวทิยาสังคมไดก้ล่าวถึงทีมาของบทบาทวา่มาจากคาํเต็มวา่
“บทบาททางสังคม” ( Social Role ) ซึงหมายถึง  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทีคาดหวงัของ
บุคคลสองฝ่ายฝ่ายหนึงคือผูด้าํรงตาํแหน่งนนัอยูอี่กฝ่ายหนึงคือบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัตาํแหน่ง
นนั 

เกตเซล (Getzels ,1959: 60) ไดใ้ห้ความหมายของบทบาท  คือ  ขอบเขตของอาํนาจ
หนา้ทีและสิทธิในการกระทาํตามตาํแหน่งหนา้ทีของแต่ละคน 

ซิลค ์ (Sill, 1968:546) ให้ความหมายบทบาท  คือ  พฤติกรรมทีคาดหวงัต่อผูที้ดาํรง
ตาํแหน่งหรืออยูใ่นสถานภาพหนึงๆโดยไดข้ยายความเพิมเติมวา่เป็นความคาดหวงั (Expectation) ที
บุคคลยึดถือเกียวกบัพฤติกรรมทีเหมาะสมกบัผูด้าํรงตาํแหน่งและการแสดงบทบาท (Enactment) 

ของบุคคลทีถูกกาํหนดใหแ้สดงบทบาทในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึง 

กู๊ด (Good ,1973 :502) ไดใ้ห้ความหมายคาํวา่ บทบาท ครอบคลุมทงับทบาททีปฏิบติั
จริงและบทบาททีคาดหวงักล่าว  ซึงบทบาท  หมายถึง 

1. ลกัษณะของพฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกในกลุ่ม 



 
 
 

 
 

2. รูปแบบของพฤติกรรมทีคาดหวงัตามตาํแหน่งหนา้ทีหรือการแสดงออกของบุคคล 

ตามความมุ่งหวงัของสังคม 

 ฮอยและมิสเกล(Hoy & Miskel ,1991:33) กล่าวถึง  ลกัษณะบางประการทีจะอธิบาย
ธรรมชาติของบทบาท  ดงันี 

1. บทบาทแสดงถึงตาํแหน่งสถานะ(Status) ภายในองค์การในสถานศึกษา
ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งต่างๆ  เช่น  อาจารยใ์หญ่  ครูอาจารย ์ นกัเรียน  เป็นตน้ 

2. บทบาทถูกกาํหนดโดยความคาดหวงัและหนา้ทีของตาํแหน่งนนัๆความคาดหวงั 

เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมทีเหมาะสมของแต่ละตาํแหน่ง  เมือบุคคลไดแ้สดงพฤติกรรมตามหนา้ที
ของตาํแหน่งนนัๆ  เขาก็ไดแ้สดงบทบาทของเขาบทบาทเป็นเสมือนพิมพเ์ขียว  ในการปฏิบติังาน
ของเขา 

3. บทบาทเป็นตวัแปร  คือ  สามารถแปรเปลียนไป  ทงันี  เพราะว่าความคาดหวงั
บางอยา่งจาํเป็นตอ้งกระทาํตามแต่ความคาดหวงัอีกบางอย่างอาจจะมีความยืดหยุน่ในการปฏิบติัก็
ได ้

4. บทบาททงัหลายในองค์การมีความคาบเกียวกนัและส่งเสริมซึงกนัและกนั  เช่น  

เป็นการยากทีจะอธิบายเฉพาะบทบาทของครูหรือเฉพาะบทบาทของนกัเรียน  โดยไม่ตอ้งอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

ยุคล์ (Yukl , 1998 : 149-152) กล่าววา่  บทบาทของผูน้าํแต่ละคนแตกต่างกนัตาม
บุคลิกลกัษณะและสถานการณ์  ผูน้าํมกัถูกคาดหวงัในดา้นบทบาท (Role Expected) คือ  บทบาทที
สังคมคาดหวงัไวเ้กียวกับตาํแหน่งหน้าที  กฎระเบียบ  วฒันธรรม  ความเชือของสังคม  ความ
ตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทงัธรรมชาติลกัษณะของงาน  แต่บางครังผูน้าํ
ไม่สามารถปรับตวัยอมรับกบับทบาทเหล่านีตามความคาดหวงัของสังคม  ซึงการรับรู้บทบาทของ
ผูน้าํ (Perceived role) จะขึนอยู่กบัความตอ้งการคุณลกัษณะ  ค่านิยม  และทกัษะของผูน้าํ  หาก
บทบาทตามความรับรู้ของผูน้าํไม่สอดคล้องกับบทบาททีสังคมคาดหวงั  ผูน้ําอาจจะเกิดความ
ขดัแยง้ในบทบาทได้  ซึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการบริหารจดัการในองค์การได้  ซึงผูน้าํ
จะตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้บทบาททีสังคมคาดหวงัและบทบาทตามการรับรู้ของตนเองไปใน
ทิศทางเดียวทีสอดคลอ้งกนัจึงจะก่อให้เกิดการทาํงานตามบทบาทของผูน้าํทาํงานไดดี้และประสบ
ความสาํเร็จ 

 สรุปไดว้่า  บทบาทของผูน้าํในยุคทีผ่านๆมานนัสังคมและธุรกิจถือว่าไม่มีบทบาทที
สําคญัโดยถือว่าผูน้าํเกิดขึนโดยกาํเนิดหรือเกิดขึนเองโดยธรรมชาติแต่ในสภาวะปัจจุบนันีถือว่า
ผูน้าํนันสามารถเรียนรู้ฝึกอบรมและเสริมสร้างขึนมาได้ทงันีเพราะว่าผูน้ําได้เป็นทียอมรับว่ามี



 
 
 

 
 

บทบาทสําคญัต่อการบริหารลกัษณะของผูน้าํก็แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ซึงทาํให้เกิดผูน้าํใน
แบบต่างๆแต่ลกัษณะของผูน้าํทีเป็นทียอมรับคือผูน้าํในฐานะผูน้าํทางสามารถชกัจูงให้ผูป้ฏิบติังาน
ดาํเนินงานไปพร้อมๆกนัอยา่งมีประสิทธิภาพงานขององคก์ารจะกา้วหนา้ผูน้าํจะตอ้งเรียนรู้สิงต่างๆ
มากกว่าคนอืนแก้ปัญหาต่างๆได้สามารถทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัแก้ปัญหาต่างๆได้อย่าง
สอดคลอ้งตามสถานการณ์ 

 

.   แนวคิดเกยีวกบัภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

 การศึกษาแนวคิดผูน้าํรูปแบบใหม่ ซึงนกัวิชาการจาํนวนมากพยายามเสนอรูปแบบ
ผูน้าํทีมีความสามารถทีจะสร้างประสิทธิภาพขององค์กรและความสามารถในการแข่งขนัภายใต้
โลกาภิวตัน์ทีบางครังไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนได้ ขณะเดียวกนัผูน้าํเหล่านีตอ้งมี
ความสามารถในการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทุ่มเททาํงานและความจงรักภกัดีต่อองค์การ 

ผูน้ําเหล่านีต้องสามารถใช้เทคโนโลยีทีจาํเป็นสําหรับการบริหารงาน มีจิตสํานึกในการเป็น
ผูป้ระกอบการ เน้นการบริการลูกคา้ มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยทีคอยรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  

เช่นเดียวกบั แนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

 

    . .   ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิงทีมีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนซึงมากน้อยแตกต่างกันไป  

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร  นกัจิตวิทยานักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรคไ์วด้งันี 

ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962 : 16) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่เป็น
ความสามารถของบุคคลในการรวบรวมประสบการณ์ทังหมดทีผ่านมาเพือสร้างรูปแบบใหม่
ความคิดใหม่ๆและผลิตผลใหม่ๆ 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 : 61) กล่าววา่  ความคิดสร้างสรรคน์นัเป็นความสามารถ
ทางสมองในการคิดไดห้ลายทิศทางหลายแง่หลายมุมหรือคิดไดก้วา้งไกลซึงเรียกความคิดเหล่านีวา่
ความคิดแบบอเนกนยัทีประกอบดว้ยความคิดริเริมความคล่องแคล่วในการคิดความคิดยืดหยุน่และ
ความคิดละเอียดลออ 

มาเยสกี (Mayesky,  : ) กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นแนวทางของการคิดหรือ
การกระทาํบางสิงบางอยา่งทีเป็นลกัษณะเริมแรกสําหรับบุคคลอืนและเนน้สิงทีมีคุณค่าสําหรับคน
คิดหรือคนอืนๆซึงก็คือมีหนทางใหม่ๆในการแกปั้ญหาหรือการสร้างผลผลิตใหม่ๆเช่นโคลงกลอน
เพลงและเครืองจกัรใหม่ๆเป็นตน้ 



 
 
 

 
 

โรเจอร์ (Rogers,  : ) ใหค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการ
ทีคิดและกระทาํเพือใหเ้กิดผลผลิตใหม่ขึนและมีความแตกต่างไปจากบุคคลอืน 

เจลเลนและเออร์บนั (Jellen and Urban,  : ) ได้ให้ความหมายความคิด
สร้างสรรคว์า่  ความคิดทีมีประสิทธิผลทีสามารถก่อให้เกิดผลทางปฏิบติัไดใ้นดา้นต่างๆหลายดา้น
ไดแ้ก่ความคิดทีทาํใหเ้กิดนวตักรรมความคิดในดา้นการสร้างจินตนาการใหม่ๆและความคิดในดา้น
ความรู้สึกวา่จะตอ้งมีการก่อใหเ้กิดสิงทีแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม 

อารี  รังสินันท์ (  : ) กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการการทาง
สมองทีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนันาํไปสู่การคิดคน้สิงแปลกใหม่ซึงรวมทงัการประดิษฐ์คิดคน้พบ
สิงต่างๆตลอดจนวธีิการคิดทฤษฎีหลกัการไดส้าํเร็จ 

พรรณี  เกษกมล  (  : ) กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองทีสามารถคิดไดห้ลายทิศทางหลายแง่มุมและเน้นความคิด
แบบอเนกนยัปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดใหม่รวมทงัการประดิษฐ์คน้พบสิง
ต่างๆตลอดจนวธีิการคิดทฤษฎีทีมีหลกัการไดส้าํเร็จ 

อารี  พนัธ์มณี (  : ) กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองที
คิดในลกัษณะอเนกนยัอนันาํไปสู่การคิดคน้พบสิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลงปรุงแต่งความคิด
ต่อเติมผสมผสานกนัให้เกิดสิงใหม่ซึงรวมถึงการประดิษฐ์คิดคน้พบสิงต่างๆตลอดจนวิธีการคิด
ทฤษฎีหลกัการไดส้าํเร็จ 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า   ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลทีเป็น
กระบวนการทีเกียวขอ้งกบัทงัความคิดและการแสดงพฤติกรรมเพือตอบสนองต่อปัญหาหรือสิงที
ไดรั้บรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อสิงนนั ๆโดยมีสิงเร้าเป็นตวักระตุน้ทาํให้เกิดความคิดใหม่
ต่อเนืองกนัไป  ซึงความคิดสร้างสรรคนี์ยงัเป็นความสามารถทีอยูใ่นตวับุคคลทีสามารถพฒันาและ
ทาํใหเ้กิดซาํไดเ้มืออยูใ่นสถานการณ์ทีเหมาะสม 

 

. .   ทฤษฎคีวามคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิดเกียวกบัความคิดสร้างสรรค์ของนกัจิตวิทยาทีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของความคิด
สร้างสรรค์เดวิส (Davis,  : -  , อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, : 6) ไดแ้บ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆได ้  กลุ่ม  ดงันี 

. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน   

เช่น  ฟรอยด ์(Freud) และคริส (Kris) ไดเ้สนอแนวความคิดเกียวกบัการเกิดของความคิดสร้างสรรค์
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแยง้ภายในจิตใต้สํานึกระหว่างแรงขับทางเพศ 



 
 
 

 
 

(Libido) กบัความรู้สึกผดิชอบทางสังคม (Social Conscience) ส่วนคูบี (Kubie) และรักก์ (Rugg) ซึง
เป็นนกัจิตวเิคราะห์แนวใหม่กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคน์นัเกิดขึนระหวา่งการรู้สติกบัจิตใตส้ํานึก
ซึงอยูใ่นขอบเขตของจิตส่วนทีเรียกวา่จิตก่อนสาํนึก 

. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยมนักจิตวิทยากลุ่มนีมีแนวความคิด
เกียวกบัเรืองความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้โดยเนน้ทีความสําคญัของการ
เสริมแรงการตอบสนองทีถูกตอ้งกบัสิงเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์นอกจากนียงัไดเ้นน้ความสัมพนัธ์
ทางปัญญาคือการโยงความสัมพนัธ์จากสิงเร้าหนึงไปยงัสิงต่างๆทาํให้เกิดความคิดใหม่หรือสิงใหม่
เกิดขึน 

. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมนุษยนิยมนักจิตวิทยาในกลุ่มนีมีแนวความคิดว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิงทีมนุษยมี์ติดตวัมาแต่กาํเนิดผูที้สามารถนาํความคิดสร้างสรรค์ออกมา
ใชไ้ดคื้อผูที้มีสัจการแห่งตนคือรู้จกัตนเองพอใจตนเองและใชต้นเองเต็มตามศกัยภาพของตนมนุษย์
จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรคข์องตนออกมาไดอ้ยา่งเต็มทีนนัขึนอยูก่บัการสร้างสภาวะหรือ
บรรยากาศทีเอืออาํนวยได้กล่าวถึงบรรยากาศทีสําคญัในการสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วยความ
ปลอดภยัในเชิงจิตวทิยาความมนัคงของจิตใจความปรารถนาทีจะเล่นกบัความคิดและการเปิดกวา้ง
ทีจะรับประสบการณ์ใหม่ 

. ทฤษฎี AUTA ทฤษฎีนีเป็นรูปแบบของการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดขึนใน
ตวับุคคลโดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรคน์นัมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคนและสามารถพฒันาให้สูงขึน
ไดก้ารพฒันาความคิดสร้างสรรคต์ามรูปแบบ AUTA ประกอบดว้ย 

.  การตระหนกั (Awareness) คือตระหนกัถึงความสาํคญัของความคิดสร้างสรรคที์มี
ต่อตนเองสังคมทงัในปัจจุบนัและอนาคตและตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรคที์มีอยูใ่นตนเองดว้ย 

.  ความเขา้ใจ (Understanding) คือมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซึงในเรืองราวต่างๆที
เกียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

.  เทคนิควิธี (Techniques) คือการรู้เทคนิควิธีในการพฒันาความคิดสร้างสรรคท์งัที
เป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคทีเป็นมาตรฐาน 

.  การตระหนกัในความจริงของสิงต่างๆ (Actualization) คือการรู้จกัหรือตระหนกั
ในตนเองพอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวมทังการเปิดกว้างรับ
ประสบการณ์ต่างๆโดยมีการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมการตระหนกัถึงเพือนมนุษยด์ว้ยกนัการผลิต
ผลงานดว้ยตนเองและการมีความคิดทียดืหยุน่เขา้กบัทุกรูปแบบของชีวติ 

องค์ประกอบทงั  นีจะผลักดันให้บุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ตนเองออกมาใชไ้ด ้



 
 
 

 
 

จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ทีกล่าวมาแล้วทังหมดนีจะเห็นได้ว่าความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นทกัษะทีมีอยูใ่นบุคคลทุกคนและสามารถทีจะพฒันาใหสู้งขึนไดโ้ดยอาศยัการเรียนรู้
และการจดับรรยากาศทีเอืออาํนวย 

ความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ซึงกิลฟอร์ด
(Guilford) ไดอ้ธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองทีคิดไดก้วา้งไกลหลาย
ทิศทาง หรือเรียกว่าการคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking)  ซึง
ประกอบด้วย ความคิดริเริม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออมี
รายละเอียด ดงันี (อารี พนัธ์มณี,  : - ) 

. ความคิดริเริม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดทีแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ซึงเป็นความคิดทีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิด
ริเริมเป็นลกัษณะความคิดทีเกิดขึนเป็นครังแรก เป็นความคิดทีแปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และ
อาจไม่เคยมีใครคิดมาก่อน ความคิดริเริมจาํเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะความกลา้คิด กลา้ลอง จินตนาการ
เพือทดสอบความคิดของ เพือนาํไปสู่ความคิดใหม่ ๆ และทอแรนซ์ (Torrance) อธิบายเพิมเติมว่า
ความคิดริเริมเป็นกระบวนการทางสมองทีสามารถคิดไดแ้ตกต่างไปจากธรรมดาหรือสิงทีเกิดขึน
แลว้ 

. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดทีไม่ซํากันในเรือง
เดียวกนั แบ่งเป็น 

.  ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้
ถอ้ยคาํอยา่งคล่องแคล่ว 

.  ความคิดคล่องแคล่วในการแสดงออก (Expressional Fluency)เป็นความสามารถ
ในการใชว้ลีหรือประโยคและนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพือใหไ้ดป้ระโยค 

.  ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการโยงความสัมพนัธ์ (Associational Fluency) 

เป็นความสามารถทีจะคิดหาถอ้ยคาํทีเหมือนหรือคลา้ยกนัไดม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได้
ภายในเวลาทีกาํหนด 

.  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถทีจะคิดในสิง
ทีตอ้งการภายในเวลาทีกาํหนด 

. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึงประเภทหรือแบบของแนวคิดแบ่งออกเป็น 

.  ความคิดยืดหยุน่ทีเกิดขึนทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถทีจะ
พยายามคิดไดห้ลายประเภทอยา่งอิสระเช่นคนทีมีความยืดหยุน่จะคิดไดว้า่ประโยชน์ของกอ้นหินมี



 
 
 

 
 

อะไรบา้งหลายประเภทในขณะทีคนซึงไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดไดเ้พียงประเภทเดียวหรือสอง
ประเภทเท่านนั 

.  ความคิดยืดหยุน่ทางการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) เป็นความสามารถทีจะ
คิดได้อย่างหลากหลายและสามารถดัดแปลงจากสิงหนึงไปเป็นหลายสิงได้ซึงคนทีมีความคิด
ยืดหยุ่นจะคิดไม่ซาํกนัซึงมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและเป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมี
ความแปลกแตกต่างออกไปหลีกเลียงการซาํซ้อนหรือเพิมคุณภาพการคิดให้มากขึนดว้ยการจดัเป็น
หมวดหมู่และหลักเกณฑ์ยิงขึนนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้หลายหมวดหมู่หลายประเภท
ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไวห้ลายๆทางความคิดยืดหยุน่จึงเป็นความคิดเสริมคุณภาพให้ได้
ดีขึน 

. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดเพือการตกแต่ง
หรือขยายความคิดหลกัใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ยงิขึนความคิดละเอียดลออเป็นคุณลกัษณะทีจาํเป็นอยา่ง
ยงิในการสร้างผลงานทีมีความแปลกใหม่สาํเร็จ 

ต่อมากิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford and Hop efner,  : - , อา้งถึงในอารี
พนัธ์มณี,  : ) ไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคเ์พิมเติมและพบวา่ความคิด
สร้างสรรคต์อ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย  องคป์ระกอบ  คือ 

. ความคิดริเริม 

. ความคิดคล่องตวั 

. ความคิดยดืหยุน่ 

. ความคิดละเอียดลออ 

. ความไวต่อปัญหา 

. ความสามารถในการใหนิ้ยามใหม่ 

. ความซึมซาบ 

. ความสามารถในการทาํนาย 

เจลเลน และเออร์บนั (Jellen and  Urban,  :  อา้งถึงในอารี  พนัธ์มณี,  

: ) กล่าวถึง  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ดงันี 

. ความคิดริเริม 

. ความคิดคล่องตวั 

. ความคิดยดืหยุน่ 

. ความคิดละเอียดลออ 

. การกระทาํทีแสดงถึงการเสียงอนัตราย 



 
 
 

 
 

. การผสมใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เช่น การจดัรวมสิงต่าง ๆ ใหมี้ความต่อเนือง 

. การมีอารมณ์ขนั 

 

. .   ลกัษณะของเด็กทมีีความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นศกัยภาพของแต่ละบุคคล บุคคลทีศกัยภาพดา้นนีไดรั้บการ
พฒันา จะไดชื้อวา่ เป็นผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์ฉะนนับุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคจึ์งมีลกัษณะที
แตกต่างไปจากบุคคลอืนอยา่งไร มีผูใ้หแ้นวคิดไวห้ลายคน ดงันี 

เกล(Gale) กล่าววา่ เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์ ฉะนนัเด็กทีมีความคิดสร้างสรรค์
จะพบไดใ้นทุกๆหอ้งเรียน  ทุกๆชนัเรียน  ทุกๆครอบครัว  ทงัเพศหญิงชาย  ทงัในสังคมชนบทและ
สังคมแบบเมือง  เด็กทีไดรั้บการส่งเสริมและอยู่ในสภาพบรรยากาศทีพร้อมมูล  ย่อมเป็นโอกาส
เอืออาํนวยให้พฒันาตนเองไดเ้ร็วกว่าและมากกว่าเด็กทีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีการแสดงออกที
แตกต่างไปจากเด็กทวัๆไปอยูบ่า้ง  และแมใ้นหมู่ของพวกเขาเอง  การแสดงออกก็ยงัไม่เหมือนกนั  

บางคนกล้าแสดงออกอย่างอิสระ  แต่บางคนก็ยงัตอ้งการสิงแวดล้อม  บรรยากาศทีอบอุ่นเป็น
กนัเอง  เพือเป็นแรงเสริมและกาํลงัใจให้เขาเชือมนัและกลา้แสดงออก  เด็กประเภทหลงันีมีเป็น
จาํนวนมาก  และส่วนหนึงไม่มีโอกาสพฒันาความสร้างสรรค์ตนเองจนตลอดชีวิต    ทงันีเพราะ
ขาดแรงกระตุ้นในการส่งเสริมทีถูกตอ้ง  ขาดภาวะทีเอืออาํนวยอย่างเพียงพอทีจะช่วยให้เขามี
โอกาสแสดงออกและพฒันาความคิดสร้างสรรคน์นัเอง (อารี  พนัธ์มณี,  :71) 

ทอแรนซ์ (Torrance,   อา้งถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,  : )  กล่าวว่า 
“วธีิการริเริมของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคช์อบการริเริมโดยการตงัคาํถาม ซกัถามและแสวงหา 
ทดลองเพือทีจะพยายามคน้พบความจริง หรือคาํตอบดว้ยตนเอง” 

กิลฟอร์ด (Guilford,   อา้งถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,  : )ไดใ้ห้ทศันะ
เกียวกบับุคลิกภาพของคนทีสร้างสรรคว์า่ คนทีมีความคิดสร้างสรรค ์จะตอ้งมีความฉบัไวทีจะรับรู้
ปัญหา มองเห็นปัญหา มีความว่องไว สามารถเปลียนแปลงความคิดใหม่ ๆไดง่้าย สามารถสร้าง
หรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน 

สรุปได้ว่า   ลักษณะของเด็กทีมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นผู ้ทีชอบการ
เปลียนแปลงชอบการทดลองใหม่ๆกล้าคิดและตดัสินใจด้วยตนเองมีความพยายามมีสมาธิและ
เชือมนัในตนเองมีความอยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตช่างสงสัยและจะไม่ชอบทาํตามแบบอย่างของ
ใครชอบทาํอะไรทีแปลกใหม่และซบัซอ้นมีอารมณ์ขนั 

 

 



 
 
 

 
 

. .   การพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ 

พฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะแตกต่างจากพฒันาการด้านสติปัญญา
เนืองจากพฒันาการด้านสติปัญญาจะเจริญงอกงามตามลาํดบัอายุ วุฒิภาวะ และประสบการณ์ที
เพิมขึน แต่พฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ จะพฒันาสูงสุดในช่วงแรกของวยัเด็ก การศึกษา
พฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องเด็กในวยัก่อนเรียน อารี พนัธ์มณี (2543:45) ไดร้วบรวมงานวิจยั 

เกียวกบัจินตนาการหรือความคิดคาํนึงของเด็กวยันี คือ 

ริบอต(Ribot) กล่าวว่า จินตนาการ ใช้แทนความคิดสร้างสรรค์ โดยอธิบายว่า
พฒันาการทางจินตนาการในวยัเด็กจะเจริญและพฒันาการก่อนการพฒันาการทางดา้นเหตุผล เมือ
ถึงวยัหนึงพฒันาการทางดา้นเหตุผลจะเจริญขึนอยูใ่นระดบัเดียวกบั พฒันาการทางดา้นจินตนาการ 

และหลงัจากนนัเด็กจะมีความคิดเป็นเหตุผลมากขึนแต่ในขณะเดียวกนัจินตนาการจะลดลง หรือไม่
สามารถคิดอะไรทีใหม่ขึนอีกในคน ทวัไปหลงัจากวยัหนุ่มสาวแลว้ 

แอนดรู (Andrew) กล่าววา่ การศึกษาพฒันา ทางดา้นจินตนาการของเด็กในวยัก่อน
เรียน พบวา่ คะแนนจินตนาการของเด็กสูงสุดในช่วงอายุระหวา่ง 4-4 ½ ขวบ และจะลดลงทนัทีเมือ
อาย ุ5 ขวบ ซึงเป็นช่วงทีเด็กเริมเขา้อนุบาล สาํหรับความสามารถในการตีความ สร้างเคา้โครงขึนมา
ใหม่ หรืออดีตผสมผสานจากพฒันาสูงสุดระหวา่งอาย ุ3-4 ขวบ 

แมคมิลแลน (Macmillan)ไดแ้บ่งพฒันาการทางจินตนาการของเด็กออกเป็น 3 ขนั คือ 

ขนัที 1 เป็นขนัทีเด็กเล็ก ๆ มีความรู้สึกเกียวกบัความงาม ซึงเป็นทางนาํไปสู่ความจริง 

ขนัที 2 เป็นระยะทีเด็กเริมเขา้ใจถึงความเป็นจริง เด็กจะเริมมีคาํถามถึงสาเหตุและผล
ดว้ยการถาม “ทาํไม” 

ขนัที 3 เด็กเริมเขา้ใจคิดทีละนอ้ย ๆ ในสิงทีเด็กพบเห็น ในโลกแห่งความจริง 

ทอร์แรนซ์ (Torrance) กล่าวว่า การศึกษาความคิดสร้างสรรคเ์กิดขึนไดทุ้กวยัถึงแม้
อายุ 4-4 ½ ขวบ จะเป็นวยัทีมีความคิดสร้างสรรค์สูงสุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ช่วงวยัอืนๆ
ความคิดสร้างสรรค์จะไม่พฒันา ซึงเขาได้ให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นผลจากสิงแวดล้อมอืนๆ 

ประกอบดว้ย มิใช่อายุทีเพิมขึนอย่างเดียว เช่น ระเบียบ กฎเกณฑ์ วฒันธรรม ประเพณี ทีเด็กได้
เรียนรู้ ควบคู่กบัอายทีุเพิมขึนไดก้ล่าวถึง พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค ์เป็นขนัตอนดงันี 

แรกเกิด - 2 ขวบ  ในระยะขวบแรกของชีวิต เด็กเริมพฒันาการดา้นการจินตนาการจะ
เห็นไดจ้ากการทีเด็ก เริมถามชือของสิงต่างๆ การพยายามทาํเสียงต่างๆ หรือจงัหวะเด็กเริมแสวงหา
โอกาสทาํสิงแปลกใหม่ ไปกวา่เดิมโดยมีความกระตือรือร้นทีจะทาํ ทีจะคิดสํารวจสิงต่างๆมากขึน 

โดยการชิม ดม สัมผสัดว้ยความอยากรู้อยากเห็น ดงันนัการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กไดส้ํารวจ



 
 
 

 
 

โดยการจดัสภาพแวดล้อมทีปลอดภยัมีทีว่าง มีวสัดุเอืออาํนวยต่อการคิด และการเล่นจะสามารถ
ช่วยใหเ้ด็กพฒันาความคิดจินตนาการไดดี้ 

ระยะ  2–4 ขวบ   เ ด็กเรียนรู้สิงต่างๆ  จากประสบการณ์โดยตรงแล้วถ่ายทอด
ประสบการณ์ทีรับรู้โดยการแสดงออกและจินตนาการ  

ระยะ 4-6 ขวบ  ในวยันีเป็นวยัทีเด็กมีจินตนาการสูง เด็กเริมสนุกสนานกับการ
วางแผนและกาคาดคะเนในสิงทีเกิดขึนจากการเล่น เด็กเริมเล่นเลียนแบบผูใ้หญ่หรือผูใ้กล้ชิด มี
ความอยากรู้อยากเห็น เด็กจะพยายามคน้พบขอ้เทจ็จริง เด็กเริมเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้น และเริมคิด
คาํนึงการกระทาํของคนทีมีผลต่อบุคคลอืนจากการเล่นและการแสดงบทบาทสมมุติตามจินตนาการ 

ครู พ่อ-แม่ และผูที้เกียงขอ้งกบัเด็กควรส่งเสริมให้เด็กไดเ้ล่นตามลาํพงั เพราะการเล่นตามลาํพงัจะ
ช่วยพฒันาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดโ้ดยการจดัหาของเล่นต่างๆ หรือของใชที้
ผูใ้หญ่ไม่ใชแ้ลว้ใหเ้ด็กเล่น 

ระยะ 6-8 ขวบ  ลิกอน (Ligon) กล่าวว่า  จินตนาการทางการสร้างสรรค์ของเด็ก 

เปลียนไปสู่ความจริงมากขึน จนกระทงั เด็กพยายามให้รายละเอียดทุกอย่างในการเล่น เรียนรู้จาก
การมีประสบการณ์ ทา้ทายความสามารถ และตอ้งการรางวลัตอบแทน อยากรู้อยากเห็นในกรณีที
โดนบงัคบัใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑต์ลอดเวลา ผูที้เกียวขอ้งทาํใหเ้ด็กมีความเชือมนัในตนเอง 

ระยะ 8-10 ขวบ  เด็กสามารถใช้ทกัษะหลายด้าน ในการสร้างเสริมและสามารถ
คน้พบวิธีทีใช้ความสามารถเฉพาะของเขาในการสร้างสรรค์ เด็กมกัจะเทียบตนเองกบัคนทีน่ายก
ยอ่ง เด็กสามารถทาํโครงการระยะยาว มีความสนใจและความสามารถอยา่งมาก คาํถามของเด็ก ใน
สิงทีอยากรู้อยากเห็นชอบสิงทีเห็นตืนเต้น มีความวิตกกังวลในสิงทีทําไม่ได้ รวมทังความ
กระทบกระเทือนใจ จากการถูกวพิากษว์จิารณ์จากผูอื้น ช่างประดิษฐคิ์ดคน้ 

ระยะ 10–12 ขวบ  เด็กในวยันีชอบสํารวจ คน้ควา้ เด็กผูห้ญิงชอบอ่านหนงัสือ และ
เล่นบทบาทสมมุติเด็กผูช้ายชอบเด็กจากประสบการณ์ตรง มีความสามารถทางดา้นดนตรี ศิลปะ 

ชอบทดลอง 

ระยะ 12-16 ขวบ  เด็กวยันีมกัทาํกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า เด็ก
มกัจะตอบสนองต่อสิงเร้ารวดเร็ว โดยไม่ใช้เหตุผลมากนกั เด็กมีพรสวรรค์ จะมีจินตนาการดา้น
ศิลปะ ดนตรี และงานช่างต่างๆกลวัการถูกเพือนไม่ยอมรับ 

ระยะ16-18  ขวบ ช่วงอายุนีการจินตนาการส่วนมากจะเกียวกบัอาชีพทีเด็กมุ่งหวงัใน
อนาคต  ทงัเด็กหญิงเด็กชายยงัคงชอบการผจญภยั  ความสนใจ  ทศันคติของเด็กพฒันาขึนอย่าง
รวดเร็ว  แมไ้ม่คงทีนกั  เด็กจะยงัไม่เรียนรู้วา่ตนจะนาํหลกัการต่างๆไปประยุกตอ์ยา่งสร้างสรรคไ์ด้
อย่างไร แต่จะเรียนรู้ว่าสิงใดถูกสิงใดผิด  เด็กมกักังวลในเรืองการยอมรับของกลุ่มเพือน    ซึง



 
 
 

 
 

เยาวชนในช่วงนีตอ้งการทีจะใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที  เด็กมกัจะจินตนาการของตนไวใ้น
แง่ดี  มีความทะเยอทะยาน  ความสนใจของเด็กมนัคงพอทีจะกาํหนดเกียวกบัทศันคติทีสําคญัของ
เขา  และทาํให้ช่วงอายุนีเป็นช่วงอายุทีเหมาะสําหรับรับคาํแนะนาํและทดสอบต่อการเลือกอาชีพ  

เด็กมีความสามารถทีจะคิดเกียวกบัสิงทีเป็นนามธรรมและถ่ายทอดความคิดไปสู่ประสบการณ์
เฉพาะได ้ เด็กสามารถเรียนรู้การใชอ้ารมณ์อยา่งสร้างสรรค ์ สามารถแกปั้ญหา  และสามารถทาํงาน
ร่วมกบักลุ่มอยา่งแขง็ขนั 

ซึงผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาซึงอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่นี  ควรจดัหา
กิจกรรมทีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษานีดว้ยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมทกัษะ  และความสนใจเกียวกบัสุนทรียภาพ   ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนและเพือนๆร่วมมือ
กนัทาํงานมากกว่าการให้มีการแข่งขนั  การทดสอบทางด้านความสนใจ  ความสามารถ  และ
ทศันคติเกียวกบัชีวิตได้ประโยชน์มาก  วยันีสามารถแก้ปัญหาซึงตอ้งใช้การประยุกต์ในสิงทีได้
เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  เด็กต้องการความช่วยเหลือให้ค้นพบแนวทางที
ยืดหยุน่อยูบ่นความเชือและตอ้งการฝึกหดัความคิดทางสังคมของตน  ผูใ้หญ่หรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
ควรช่วยเหลือใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ หากเด็กเกิดการขดัแยง้ขึน  พลงัทางอารมณ์ควร
ใชไ้ปในทางสร้างสรรคม์ากกวา่ทาํลาย  จะเห็นวา่กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีสร้างสรรคเ์ป็นสิงจาํเป็น
ทีจะตอ้งมีการพฒันาควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน   ทงันี  เพือส่งเสริมทกัษะให้กบัผูเ้รียน    เพราะ
การเรียนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวผูเ้รียนก็จะพฒันาเพียงความรู้  ความคิด  ซึงเป็นทกัษะของสมอง
เท่านัน   แต่ขาดการพฒันาในด้านระบบความคิด    การทาํงาน   และการแก้ไขปัญหา   ซึงเป็น
ประสบการณ์จริงของชีวิตอันจะช่วยให้นิสิต/นักศึกษามีความรู้เชิงประจักษ์  กิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาจึงเป็นการเติมเตม็ใหก้บักระบวนการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

. .   ลกัษณะของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 ลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต์ามแนวคิดของสเติร์นเบิร์ก(Sternberg et  al, 

2004 : 145-153)  ประการ  ดงันี 

1.การจาํลอง(Replication)  ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํทีมีความพยายามแสดงถึงความเป็นองคก์ร
ในสถานการณ์ทีถูกทีถูกทาง 

2.  การเปลียนแปลงเพือหาแนวทางใหม่ (Redefinition) ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํทีมุ่งสนใจใน
การแสดงถึงความเป็นองคก์รในสถานทีทีถูกตอ้งแต่ไม่ไดค้าํนึงถึงวา่ผูอื้นจะคิดเช่นนนัหรือไม่ 

3.  การส่งเสริมการกา้วไปขา้งหนา้ (Forward  Incremination) ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํทีมี
ความพยายามจะเป็นผูน้าํองคก์รใหไ้ปขา้งหนา้ทงัทีมนักาํลงัไปขา้งหนา้อยูแ่ลว้ 



 
 
 

 
 

4. การส่งเสริมการกา้วไปขา้งหนา้อยา่งจริงจงั (Advance  Forward Incrementation)  

ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํทีมุ่งเนน้การกา้วไปขององคก์รภายใตค้วามพร้อมของส่วนอืนๆดว้ย 

5.  การเปลียนแปลง (Redirection)  ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํทีพยายามสะทอ้นกลบัไปยงั
องคก์ร หรือพยายามมุ่งหนา้ไปยงัทิศทางทีแตกต่างจากเดิม 

6.  การเปลียนโครงสร้าง การเปลียนทิศทาง (Reconstruction/Redirection)  ไดแ้ก่  

ภาวะผูน้าํทีพยายามปรับเปลียนสถานะขององคก์รใหก้ลบัไปเป็นเหมือนทีเคยเป็น 

7.  การกลบัไปเริมใหม่ (Re-initation) ได้แก่  ภาวะผูน้าํทีบากบนั มุ่งมนั ทีจะ
เปลียนแปลงองคก์รใหแ้ตกต่าง โดยใหเ้ริมตน้ ตงัตน้ใหม่และกา้วต่อไปจากจุดนนัๆ 

8.  การผสมผสาน การหลอมรวม (Synthesis) ได้แก่  ภาวะผูน้าํทีผสมผสาน
แนวความคิดทงัแนวเดิมและแนวใหม่แบบไม่อาจแยกจากกนัได ้

ลกัษณะของผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ มีกระบวนการ 10 ลกัษณะ  คือ  จะตอ้ง
เป็นผูน้าํในเชิง Creative & Productive  จะตอ้งมีลกัษณะ  ดงันี  1.  Critical  Aims  คือ เป้าหมายที
ผา่นการวิเคราะห์วิจารณ์  ภายใตก้รอบของสังคมไทย  2. Inspiration  เมือมีเป้าหมายทีผ่านการ
วเิคราะห์วจิารณ์อยา่งดีแลว้  ตอ้งสร้างแรงจูงใจในกลุ่มของเรา  เพือให้เขามีแรงจูงใจทีจะทาํ  ไม่ใช่
ทาํเพือเรา  และงานทีตอ้งทาํนนักระบวนการจะมีการเปลียน  3. Change  เป็นตวันาํ  และตอ้ง 

Change อย่างวฒันธรรม  4.เข้าใจวฒันธรรม  5.Strategyและสิงนันจะทาํไม่ได้เลยถ้าไม่                   
6. Strengthening  คือ  สร้างความเขม้แข็งให้แก่หน่วยงานหรือองคก์รของเราพร้อมแลว้ 7. สร้าง 

Empowerment  ใหค้นในหน่วยงานของเรามีความสามารถทีจะทาํได ้ เพราะวา่ดว้ยรูปแบบของผูน้าํ  
เราไม่สามารถทาํคนเดียวได ้ 8. Encourage the Heart มีหนงัสือเล่มหนึงชือว่า Leadership  

Challenge  (Kowzs  and  Posnor, 2002)  เขาจะพูดคาํหนึงวา่  ผูน้าํจะตอ้ง  Encourage  the  Heart  

กบัผูร่้วมงานใหไ้ด ้ ซึงเป็นเรืองของอารมณ์กบัความรู้สึกในการทาํงาน  คนทีทาํงานเพราะวา่มีใจจะ
ทาํมากกวา่  และไม่ยอมแพ ้ 9. Don’t Let up และให้คิดวา่  เมือเรามีความสําเร็จในงาน  นนัคือ  

ความสาํเร็จของพวกเรา 10. Our  Successไม่ใช่ของท่าน  ไม่ใช่ของคุณ  แต่เป็นความสําเร็จของพวก
เรา (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ ,2554 : 74) 

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) ของ อุดม  มุ่งเกษม (อา้งถึงใน  

สมศกัดิ  กิจธนวฒัน์,  2545 : 97) พบว่า คุณลกัษณะของผูที้มีภาวะของผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ มี
องคป์ระกอบทีสาํคญั 5 ประการ  ดงันี   

1. การมีความเป็นผูน้าํ (Proactive)ไดแ้ก่   การมีความสามารถในการชีนาํตนเองและ 

ผูอื้น ดว้ยการกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ และลงมือทาํตามแผนทีไดว้างไวอ้ยา่งจริงจงั โดยมีความมุ่งมนัที
จะแกไ้ขปัญหาต่างๆ จนกวา่จะประสบความสาํเร็จ 



 
 
 

 
 

.  การมีวสิัยทศัน์ (Innovative) ไดแ้ก่   การมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆอยูต่ลอดเวลา  
โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เพือนาํมาใชเ้ป็นพืนฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆสําหรับ
การเปลียนแปลงและพฒันาองคก์ร รวมถึงการมีความสามารถนาํแนวคิดนนัไปสู่การปฏิบติังานได้
จริงและทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จตามทีตอ้งการได ้

.  การทาํงานเป็นทีม (Participative) ไดแ้ก่   การมีความสามารถในการประสานพลงั
สร้างสรรค์จากผูร่้วมงานทุกคน โดยการนาํจุดแข็งหรือขอ้ดีในแต่ละคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนการสร้างความรู้สึกในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมดว้ยการแบ่งปันประสบการณ์และความ
คิดเห็นจากทุกๆคนในทีม เพือใหทุ้กคนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน และเป็น
การเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงานร่วมกนั 

4 .การมีทศันคติดา้นบวก (Positive)ไดแ้ก่  การมีความสามารถในการมองวิกฤตให้
เป็นโอกาสได้ในทุกๆเหตุการณ์ ด้วยการมองเห็นถึงขอ้ดีทีมาพร้อมกบัปัญหาต่างๆ และมีความ
เชือมนัว่า ปัญหาทุกอย่างทีเกิดขึนจะมาพร้อมกับการให้โอกาสทีดีกว่าเสมอ และนําไปสู่การ
ประสบกบัความสาํเร็จทีมีคุณค่า 

5.การมีความสามารถในการปรับตวั (Adaptive)ได้แก่ การมีความสามารถในการ
ปรับตวั และมีความยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ต่างๆทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพือทีจะสามารถ
ปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้ความเหมาะสม ซึงจะนาํไปสู่การมีประสิทธิภาพทีดีในการทาํงาน 

องค์ประกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของ กิตติกาญจน์  ปฏิพนัธ์ (2555 : 8) 
(creative leadership) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารทีตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
ในดา้นความสามารถในการนาํความสร้างสรรคแ์ละกระตุน้ให้เกิดความสร้างสรรค์สามารถวดัได้
จากองคป์ระกอบทีเป็นตวัแปรสังเกตได ้ 3 ตวัแปร คือ จินตนาการ  ความยืดหยุน่และวิสัยทศัน์โดย
แต่ละตวัแปร มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงันี 

.  จินตนาการ (imagination) หมายถึง  การแสดงออกของผูบ้ริหารถึงการมีความคิด 
เชิงสร้างสรรค์มีอารมณ์ขันในการทํางานและมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ 
จินตนาการ เป็นความเชือ ความศรัทธา ความคาดหวงั ซึงก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ ทีสําคญัตอ้งมี
ความเชือมนัว่ามีความเป็นไปได้ จินตนาการเป็นวิสัยทศัน์รวมกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็น
พฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพทีเด่นชดัไวใ้นจิตใจ มีเหตุผล โดยบุคคล
ทีจะมีคุณสมบติัการมีจินตนาการจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกดงัต่อไปนี 

1.1  มีอารมณ์ขนั เป็นคนทีเรียบง่าย รักสนุก ขีเล่น อนัจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
ทีไม่เคร่งเครียดเกินไป การมีอารมณ์ขนัเป็นยาวเิศษทีทาํให้คนเรามีความสุข ผอ่นคลายจากความตึง
เครียด รู้จกัปล่อยวาง มองโลกในแง่ดี ให้โอกาส ให้อภยั รู้จกัการฝึกใช้คาถา “ช่างมนั” บา้งก็จะมี



 
 
 

 
 

ความสุข สอดคลอ้งกบั ดร.แพตซ์ อดมัส์ (Patch Adams) ผูอ้าํนวยการสถาบนัเกซุนด์ไฮต ์ซึงเป็น
ศูนยก์ารแพทยใ์นรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ทีเชือว่าการมีอารมณ์ขนัจะเป็นปัจจยัทีสําคญั
ดา้นสุขภาพ ทาํให้อตัราการเตน้ของชีพจรลดลงระดบัหนึง มีการหลงัสารเอนโดร์ฟินส์และเพิม
ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด ทาํใหมี้การปลดปล่อยการสร้างสรรคแ์ละกระตุน้ทกัษะในการคิด
เชิงสร้างสรรค์สูง คนทีมีอารมณ์ขนัจะเสริมสร้างให้บรรยากาศในทีทาํงานให้มีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน  เป็นกระบวนการในการปลดปล่อยความตรึงเครียด  แม้แต่ในเมืองบังคาลอร์ 

(Bangalore) ประเทศอินเดียก็มีการจดัตงัมหาวทิยาลยัหวัเราะ (Laughter University) ขึนเพือเป็นการ
ฝึกหัวเราะให้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การหัวเราะ หึ หึ ๆ หรือฝืนยิมทีริมฝีปากเล็กน้อย แต่เป็นการ
หวัเราะแบบสุด ๆ เพือให้มีความสุข รืนเริง บนัเทิงใจ ทาํให้เกิดความหรรษาแห่งอารมณ์ ซึงสรุป
โดยนักจิตวิทยาและนักวิจัยทางการแพทย์ก็พบว่าคนทีมีอารมณ์ขันจะส่งผลต่อการมีความ
สร้างสรรค ์

1.2 มีความคิดเชิงสร้างสรรค ์มองโลกในแง่บวก ให้กาํลงัใจตวัเองเสมอ คิดในสิง
ทีคนอืนไม่คาดคิด คิดนอกกรอบ คิดสิงใหม่ ๆ มีความสามารถในการบูรณาการทกัษะและความรู้
เพือก่อใหเ้กิดสิงใหม่ ๆ การอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีสร้างสรรคแ์ละบรรยากาศทีจริงใจ ไวว้างใจ ให้
โอกาส ใหอ้ภยั จะเอืออาํนวย สนบัสนุนใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ นาํไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

1.3 มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความฉับไวในการตอบสนองต่อปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สอดคลอ้งกบั ศาสตราจารยโ์ฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ทีกล่าวว่าการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

เป็นความสามารถอยา่งหนึงในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ขณะทีศาสตราจารยเ์ดวิด เปอร์กินส์ 

(David Perkins) จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด กล่าววา่ องคป์ระกอบความเฉลียวฉลาดมี  อย่าง คือ 

ความฉลาดโดยประสาท โดยประสบการณ์ และโดยการคิดไตร่ตรอง 

.  ความยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง  การแสดงออกของผูบ้ริหารถึงการคิดหา
คาํตอบไดอ้ยา่งอิสระไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคยการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ
และการเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆอยา่งอิสระ 

คนทีมีความสามารถในการคิดและมองปัญหา พร้อมเห็นทางออกของปัญหาทีหลาย
มุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลียนความคิดและวิธีการไดต้ลอดเวลาเมือไดรั้บขอ้มูล
สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงใหม่ ๆ ทีน่าเชือถือ คุณลกัษณะดงักล่าวคือคนทีมีความยืดหยุน่ เช่นเดียวกบั
นาํเมืออยูใ่นแม่นาํลาํธารทีกวา้งใหญ่ ก็จะเยน็ ใสสะอาด แต่เมืออยูใ่นกานาํร้อนทีกาํลงัตม้เดือดก็จะ



 
 
 

 
 

ร้อนระอุ แต่มีสิงหนึงทียงัคงไวคื้อความเป็นนํา คนทีมีความยืดหยุ่นก็จะสามารถปรับตวัเข้ากับ
สถานการณ์ทีคลุมเครือ  กาํกวม ทา้ทาย หรือมีความไม่แน่นอนได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่ยึดติดกับ
ความรู้หรือกรอบแนวคิดแบบเดิม ๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ 

เจา้ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีกล่าวว่า  ความยืดหยุ่นเป็นความพอดี 

พอควร ในความคิดและการกระทาํ ไม่มาก ไม่นอ้ย เขา้ใจ รู้จกัตวัเองและสภาพแวดลอ้ม พร้อมทีจะ
เปลียนแปลงวถีิคิดและการกระทาํตามสถานการณ์โลกโดยมองเป็นเรืองทีทา้ทายและสนุกสนาน การ
จริงจงัอยา่งมีความสุขไม่หมกมุ่นและเคร่งเครียดกบังานมากเกินไป ลกัษณะบุคคลทีมีความยืดหยุน่ที
พิเศษอีกประการ คือ เป็นคนทีไม่ชอบกฎ ระเบียบ แบบแผน เงือนไขทียุง่ยาก ละเอียดยิบ เป็นคนมอง
โลกในแง่ดี พยายามจบัถูก ไม่จบัผิด ถึงแมว้า่พบการกระทาํผิดก็จะมองว่าคนเรามีความแตกต่างกนั 

ย่อมสามารถกระทาํผิดได้ บกพร่องได้ ไม่มีใครดีหรือทาํถูกไปหมดทุกอย่าง ความบกพร่องหรือ
ผิดพลาดเป็นเรืองธรรมดาของปุถุชนทวัไป ไม่ยึดมนั ถือมนั กบัความคิดหรือแนวทางทีตงัไวแ้บบ
สุดโต่ง คิดวา่บางเรืองถูกวนันีอาจจะผิดในวนัขา้งหนา้ รู้จกัผอ่นปรนตนเอง ไม่จริงจงัและเคร่งเครียด
กบัสิงทีกระทาํมากจนเกินไป เพราะถา้ตึงมากก็จะเหมือนกบัสายพิณทีตึงแน่นเกินไป สักวนัก็ตอ้งขาด
สะบนั ความพอเหมาะ พอดี เป็นสิงทีพึงปรารถนา เป็นคนเรียบง่าย อารมณ์ดี คนทีมีความยืดหยุน่จะ
ไม่เจบ็ปวดและทุกขท์รมานในเวลาทีไม่สมหวงัหรือผิดหวงั เพราะจะสามารถทาํใจไดว้า่คนเราแพไ้ด ้

ชนะได ้เสมอได ้กล่าวคือสามารถทาํใจใหรู้้สึกปล่อยวางได ้ส่วนคนทีไม่มีความยืดหยุน่ จะมีลกัษณะ
ทีเด่นชัดคือยอมหักไม่ยอมงอ ยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่ เช่น ถ้าแพห้รือลม้เหลวขอไม่มีชีวิตอยู่
ดีกวา่ มีทิฐิสูง แมแ้ต่เพือนฝงู ญาติสนิท มิตรสหาย ถา้ทาํผิดใจหรือผิดพลาดก็จะไม่ให้โอกาส ไม่ให้
อภยั 

3.  วสิัยทศัน ์ (vision) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารถึงการมองภาพในอนาคต 
ทีเป็นไปไดน้าํไปสู่การเปลียนแปลงทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  คนทีมีวิสัยทศัน์จะเป็นคนทีมองไกล ใจ
กวา้ง (ไม่มองใกล ้ใจแคบ แอบใส่ร้ายเพือน) กลา้ทีจะปรับเปลียน เรียนรู้ เปิดรับสิงใหม่ ๆ ให้กบั
ตวัเอง เปิดใจกวา้งเป็นส่วนหนึงของความเปลียนแปลง มองภาพรวม ภาพใหญ่ ไม่มองภาพเล็ก ไม่
คิดเล็ก คิดนอ้ย ไม่มีอคติ วสิัยทศัน์ไม่ใช่การเพอ้ฝันทีเลือนลอย แต่เป็นสิงทีจะเกิดขึนไดใ้นอนาคต 

ซึงมาจากการเขา้ใจองคก์รอยา่งลึกซึงทงัในอดีตและในอนาคตขององคก์ร ผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์จะกลา้
คิด กลา้ฝัน กลา้ตดัสินใจ เชือมนัและตงัมนัในวสิัยทศัน์ร่วมกนั 



 
 
 

 
 

การมีวสิัยทศัน์รวมไปถึงการสร้างคน สร้างทีมงาน การมีสายตาอนัเฉียบคม โดยมองคน
ในทีมทีมีแวว มีอนาคตไกล มีความคิด ความอ่าน เพียงแต่อายุน้อย ขาดประสบการณ์ ผูน้าํจะตอ้ง
อดทน อดกลนั รู้จกัใชเ้วลาในการบ่มเพาะคนให้มีวิสัยทศัน์ให้มีความแข็งแกร่งทงัร่างกายและจิตใจ 

แต่ผลลพัธ์ทีได้นันคุม้ค่าเสมอ เป็นการคิดวางแผนอนาคตของทีมงาน เพือจะกาํหนดทิศทางและ
จุดหมายทีชดัเจน เพือทีจะมุ่งสู่ความสาํเร็จในอนาคต 

แนวคิดภาวะผูน้ําสร้างสรรค์ของเบียช(Biech, E,1996:8-9)  กล่าวว่า  ภาวะผูน้ํา
สร้างสรรค์เป็นสิงทีผูบ้ริหารตอ้งการวิธีการและกระบวนการใหม่ๆในการทีจะทาํให้งานไปถึง
จุดหมายปัจจุบนัผูน้าํจะตอ้งทาํมากกวา่การพฒันางานหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆผูน้าํจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ
สร้างสรรค์ในการทีจะนําให้ผูต้ามปฏิบัติงานร่วมกันในทีมได้และพร้อมทีจะรับมือกับความ
ต้องการของทุกคนในองค์การให้การสนับสนุนและยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนและถือว่า
ความสําเร็จและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึงของชีวิตภาวะผูน้าํสร้างสรรค์เป็นการทีผูน้าํสามารถ
กา้วขา้มอุปสรรคต่์างๆโดยใชค้วามคิดสร้างสรรคที์มีอยูใ่นตนมาใชเ้ป็นเครืองมือในการพิจารณาหา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการกดดนัหรือกระตุน้ให้บุคคลอืนทาํงานให้สําเร็จซึงเทคนิคต่างๆจะ
กระทาํในลกัษณะทีสร้างสรรคด์ว้ยกลยทุธ์ 4  ประการ  คือ 

1. การกาํหนดวสิัยทศัน์ (Visualization) ทีเป็นรูปธรรมและการประสบผลสําเร็จอยา่ง
สมบูรณ์โดยกาํหนดลกัษณะของโครงสร้างของงานรูปแบบในการทาํงานและคาํนึงถึงเสียงสะทอ้น
จากทุกฝ่าย 

2. การตรวจสอบ (Exploration) เป็นการทบทวนความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ทีตรงกนัของ
ทงัผูน้าํและผูต้ามแกไ้ขความเขา้ใจหรือขอ้คิดเห็นทีแตกต่างกนัให้เวลาในการพูดคุยซกัถามความ
จาํเป็นในการปฏิบติังานตามขนัตอนและความตอ้งการการสนบัสนุนของทุกฝ่ายเพือพฒันางานและ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3.การผสมผสาน (Combination) ผูน้าํจะต้องรู้จกัผสมผสานเป้าหมายของตนกับ
องคป์ระกอบต่างๆทงัทีมีส่วนสัมพนัธ์และไม่มีส่วนสัมพนัธ์กบังานของตนการนาํแนวคิดต่างๆทีจะ
ทาํใหผู้ป้ฏิบติัเกิดการพฒันาและทาํงานไดดี้ขึนการรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะในการทาํงานจาก
ผูป้ฏิบติัศึกษาลกัษณะวธีิการทาํงานทีใกลเ้คียงกนัภายในหน่วยงานเพือนาํมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม 

4. การประยกุต ์(Modification) รู้จกันาํแนวคิดต่างๆหรือประสบการณ์ในการทาํงานที
ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานสอบถามความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติัเกียวกบั
งานทีทาํรับฟังขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงวธีิการในการทาํงาน 



 
 
 

 
 

แนวคิดภาวะผูน้าํสร้างสรรคข์องเบนนิส(Bennis ,2002 อา้งถึงใน กฤติยา  เห่งนาเลน
,2545 :16)กล่าวถึงภาวะผูน้าํสร้างสรรคว์า่เกียวขอ้งกบัคนและความเชือถือไวว้างใจในการบริการ
จดัการระบบโครงสร้างกระบวนการการควบคุมซึงจะตอ้งมีสิงสาํคญั  ดงันี 

1. วิสัยทศัน์ทีชดัเจน (Vision) ให้ผูต้ามไดร่้วมรับรู้วิสัยทศัน์และทาํความเขา้ใจเพือ
แปรเปลียนไปสู่การปฏิบติัผูน้าํจะชกันาํพวกเขาใหไ้ปถึงทีหมายดว้ยความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนั 

2. ความเชือถือไวว้างใจ (Trust) ตอ้งรู้วธีิการทีจะสร้างและรักษาความเชือถือไวว้างใจ 

โดยการแสดงความสามารถในการทาํงานปฏิบติังานอยา่งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์อยา่งซือสัตย ์

มนัคง 

3. เป้าหมายทีชดัเจน (Meaning) ทาํความเขา้ใจและสร้างพนัธกิจในองคก์ารชีใหเ้ห็น 

ความสาํคญัของเป้าหมายและสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมทีจะนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมาย 

4. ทาํงานใหส้าํเร็จ (success) พยายามใชข้อ้ผดิพลาดเป็นบทเรียนในการทาํงานให้ 
ประสบความสาํเร็จ 

5. สร้างความเขม้แข็ง (Healthy) สนบัสนุนทรัพยากรทีมีความจาํเป็นแสดงให้เห็นวา่
ทุกคนเป็นหวัใจสาํคญัของงานเป็นส่วนหนึงทีทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ 

6.ความยืดหยุ่น (Flexible) มีการปรับตวัและใช้อาํนาจอย่างละมุนละม่อมมีการ
กระจายอาํนาจในระบบใหแ้ก่ผูร่้วมงานพร้อมทีจะสร้างและรับสิงใหม่ๆทีจะเกิดขึน 

 แนวคิดภาวะผูน้าํสร้างสรรคข์องดูบริน( Dubrin ,1998 : 274) กล่าวถึง ผูน้าํทีมีภาวะ
ผูน้าํสร้างสรรค์ว่าเป็นผูที้มีความเอาใจใส่ในงานของตนและมีความสุขในการหาวิธีการในการ
กระตุน้ให้ปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอกลา้และทา้ทายในทุกสถานการณ์ทีจะพฒันางานให้กา้วหน้า
คน้หาวิธีการทีดีทีสุดในการทาํงานรู้จกัผ่อนปรนและไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่าซึงการจะมี
ภาวะผูน้าํสร้างสรรคไ์ดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) มีความรอบรู้และมีขอ้มูลในเรืองต่างๆโดยมีขอ้เท็จจริง
เกียวกบัขอ้มูลข่าวสารประกอบกบัการใช้วิธีการสังเกตในการสร้างหรือกาํหนดแนวความคิดและ
สรุปรวบรวมความคิด 

2. ความสามารถทางเชาวปั์ญญา (Intellectual Abilities) มีความสามารถในการใชเ้หตุ 

ผลในการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียใชไ้หวพริบสติปัญญามีความคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ไดดี้ชอบแสวงหาสิงทีดีตอ้งการงานเชิงสร้างสรรคมี์นิสัยอยากรู้อยากเห็นและเป็นคนเปิดเผย 

3. บุคลิกภาพ (Personality) มองภาพลกัษณ์ตวัเองในทางทีดีมีความมนัใจในตนเองใน
การทีจะรับมือกบัขอ้วพิากษว์จิารณ์ของผูอื้นสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นไดแ้ละรับ 



 
 
 

 
 

ฟังความคิดเห็นของผูอื้นมกัจะมีความคิดเห็นต่างจากผูอื้นยึดมนัในสิงทีเชือว่าเป็นจริงได้และ
นาํไปใช้จริงไดส้ามารถรับมือกบัความขดัแยง้และความวุ่นวายได้เป็นอย่างดีนักวิทยาศาสตร์ได้
ทาํการคน้ควา้และสรุปไวว้า่บุคลิกภาพของผูน้าํสร้างสรรคคื์อยดึมนัความถูกตอ้งอยากรู้อยากเห็น
มีพลงัทีจะฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกครังทีเผชิญกบัปัญหาจะสามารถคน้หา
วธีิการทีสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาได ้

2. พฤติกรรมทางสังคมและการเลียงดู (Social Habits and Upbringing) เป็นผูที้ชอบ 

พบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัคนอืนช่วงชีวิตวยัเด็กตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆทาํให้มีความ
เขม้แขง็และแสวงหาหนทางแก ้ไขทาํใหพ้ฒันาเป็นผูใ้หญ่ทีเป็นนกัคิดเชิงสร้างสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 3  คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 

ทีมา : DuBrin J. Andrew, Leadership Research Findings, Practice, and Skills (Boston : 

Houghton Mifflin  Company, 1998),235. 

คุณลกัษณะของภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 

(Characteristics  of 
creative  leader) 

1.ความรู้ (Knowledge) 

เป็นผูที้มีความรู้อยา่งกวา้งขวาง  

ในดา้นขอ้มูลประเด็นปัญหา 
 (Knowledgeable about  range  information) 

. พฤติกรรมทางสงัคมและการ
เลียงดู (Social Habits and 

Upbringing) 

-ชอบเขา้สงัคม(Sociable) 

-เป็นทีรักของคนอืน 

(People-loving) 

-มีประสบการณ์วยัเด็กทีตอ้ง
ต่อสู้  (Experienced rough 

childhood) 

. ความสามารถทางเชาวปั์ญญา 
(Intellectual Abilities) 

-มีสติปัญญาสูง 

(Highly intelligent) 

-แสวงหาสิงดี 

 (Intellectually Curious) 

-ชอบคิดหลายแง่หลายมุม 

(Able to think divergently) 

3. บุคลิกภาพ (Personality) 

-ไม่ยดึแบบแผนเก่าโบราณ(Nonconformist) 

-มนัใจในตนเอง(Self-confident) 

-ชอบความทา้ทาย(Thrill  seeking) 

-มีพลงัทีจะต่อสู้(Energetic) 

-หนกัแน่น(Persistent) 



 
 
 

 
 

 คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงสร้างสรรค์(Characteristics  of  creative  leaders) มีดงันี 1. 

ความรู้(Knowledge) 2. ความสามารถทางเชาว์ปัญญา(Intellectual abilities) 3. บุคลิกภาพ
(Personality) 4.พฤติกรรมทางสังคมและการเลียงดู(Social habits and upbringing) 

 เคลลี  (Kelley 1998) สรุปองค์ประกอบเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ มี
องคป์ระกอบดงันี 1) ความทา้ทาย (challenge) และ 2) จินตนาการ (imagination)  

 เชมิน (Chernin 2001) สรุปองค์ประกอบเกียวกบั  ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ ซึงมี
องคป์ระกอบดงันี 1) แรงบนัดาลใจ (inspire) 2) วสิัยทศัน์ และ 3) จินตนาการ (imagination) 

 ซัวซา (Sousa 2003) สรุปองค์ประกอบเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ มี
องค์ประกอบดงันี 1) สติปัญญา (intelligence) 2) ความยืดหยุ่น (flexibility) 3) แรงจูงใจ 

(motivation) และ 4) การแกปั้ญหา (problem solving) 

 พอลสั และฮอร์ธ  (Palus&Horth 2005) สรุปองค์ประกอบเกียวกับภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์ มีองค์ประกอบดงันี 1) การให้ความสนใจ (paying attention) 2) บุคลิกภาพ 

(personalizing) 3) จินตนาการ (imagine) 4) ความมุ่งมนัทุ่มเท (serious play) 5) การให้ความร่วมมือ 

(collaborative inquiry) และ 6) การสร้างจิตสาํนึก (crafting) 

 เคสเส และ คลอเดล ( Casse& Claudel 2007) สรุปองคป์ระกอบเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค ์  มีองคป์ระกอบดงันี 1) จินตนาการ(imagination) และ 2) ความยดืหยุน่ (flexibility) 

 แดนเนอ (Danner 2008) สรุปคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 1) ความ
ยดืหยุน่ (flexibility) และ 2) ความไวว้างใจ (trust) 

 สโทว ์และ เทมเพอเลย ์(Stoll &Temperley 2009) สรุปองคป์ระกอบเกียวกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์มีองคป์ระกอบดงันี 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดแบบไตร่ตรอง
(thought pattern) 

 ดีลิช(Delich 2010) สรุปองคป์ระกอบเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์มีองคป์ระกอบ
ดงันี 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดคน้สิงใหม่ๆ (inventive) (กิตติกาญจน์  ปฏิพนัธ์, 
2555 :18-20) 
 จากคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์  สามารถแสดงดงัตารางที  ไดด้งันี 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ตารางที   องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

 

 

คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
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1. วิสยัทศัน์ / / / /   /       / /  7 

2.จินตนาการ      / /   / / / /  /  7 

3.ความยดืหยุน่    /    / /  /    / / 6 

4.ความไวว้างใจ  /  /    /        / 4 

5.สติปัญญา /    /    /        3 

6.บุคลิกภาพ     / /    /       3 

7.แรงจูงใจ  /     /  /        3 

8. การทาํงานเป็นทีม  /            /   2 

9. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ / /               2 

10.การแกปั้ญหา /        /        2 

11.ความมุ่งมนั          /    /   2 

12.การประยกุต ์   / /             2 

13.ทศันคติเชิงบวก  /            /   2 

14.ความน่าเชือถือ    /             1 

15.การให้ความร่วมมือ          /       1 

16. การบริหารจดัการ  /               1 

17. ปฏิสมัพนัธ์   /              1 

18.การคิดคน้สิงใหม่ๆ             /    1 

19.พฤติกรรมทางสงัคมและการเลียงดู     /            1 
 

 

สรุปไดว้่า  ผูน้าํทีดีตอ้งมีความคิดริเริมสร้างสรรค์จึงจะสามารถผลกัดนัให้องค์การ
เจริญกา้วหน้าไปตามกระแสแห่งความเปลียนแปลงได ้ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ในการวิจยัครังนี
เป็นการประมวลคุณลกัษณะต่างๆ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม
สนับสนุนคุณลักษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ในลกัษณะต่างๆ    ตวัแปร  มาวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู ้นํา เชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) จึงเป็น



 
 
 

 
 

ประเด็นให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเพือไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ต่อไป 

 

. .   องค์ประกอบของภาวะผู้นําสร้างสรรค์ 

เดวา (Davar , :137)ได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูน้าํแบบต่างๆที
ประสบความสําเร็จร่วมกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํในยุคต่างๆพบว่าเกียวขอ้งกบัปัจจยัหลายประการซึง
ภาวะผูน้าํไม่ได้มีรูปแบบพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะทีแน่นอนขึนอยู่กบั .ปรัชญาในการ
ดาํเนินชีวิตหรือค่านิยมของแต่ละคน .ลกัษณะของผูต้ามและ .สถานการณ์ทีตอ้งปฏิบติัซึงภาวะ
ผูน้าํจะเกิดขึนไดน้นัขึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการไดอ้ย่างไม่จาํกดัและ
ภาวะผูน้าํสามารถเรียนรู้หรือพฒันาให้เกิดขึนไดก้ารใชภ้าวะผูน้าํในลกัษณะทีถูกตอ้งจะทาํให้งาน
สําเร็จซึงตอ้งการความสามารถในการสร้างสรรค์บูรณาการความสําคญัของผลสําเร็จของงานและ
ความตอ้งการพืนฐานของบุคคลเป็นการผสมผสานวิธีการซึงไม่จาํเพาะเจาะจงแบบใดแบบหนึงแต่
มีความเหมาะสมตามแต่ผูน้ําจะจัดการให้สามารถดําเนินการได้ด้วยความเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไดน้าํเสนอรูปแบบ 3D- Model ซึงเป็นโครงสร้างทีแสดงให้เห็นวิธีการใน
การทาํใหง้านประสบความสาํเร็จดว้ยวธีิการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยอาศยัความเขา้ใจ
และกระตุน้ผูต้ามโดยการวิเคราะห์ทางเลือกทีดีทีสุดเพือให้ผูต้ามปฏิบติังานไดป้ระสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายรูปแบบ 3D- Model ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ  คือ  

 1.  การบริหารแบบมุ่งงาน (Task approach)  รูปแบบการบริหารงานทีผูน้าํมีอิทธิพล
ในการสังการจูงใจและกระตุน้ให้ทาํงานหรือสามารถทาํให้ผูอื้นปฏิบติัตามเพือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคเ์ป็นการทาํงานโดยอาศยัความร่วมมือในการปฏิบติัจากผูอื้น   

2.  การบริหารแบบมุ่งคน (People-oriented)  รูปแบบการบริหารทีผูน้าํศึกษาผูต้าม
ของตนและตอ้งมีความเขา้ใจวา่จะทาํอยา่งไรจึงจะสร้างพฤติกรรมการปฏิบติังานทีดีทีสุดให้เกิดขึน
ในตวัผูต้าม  ผูน้าํจะตอ้งวเิคราะห์ผูต้ามเฉพาะรายและเลือกภาวะผูน้าํทีเหมาะสมเพือทีจะกระตุน้ให้
แต่ละคนสามารถปฏิบติังานไดดี้ขึน จะทาํให้ผูน้าํมองเห็นจุดอ่อน  จุดแข็งของผูต้ามแต่ละคนว่า
สามารถปฏิบติังานเขา้กบัระบบได้หรือไม่มีความสนใจการปฏิบติังานและมีความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆไดแ้ละจะช่วยพฒันาสัมพนัธภาพในการทาํงานใหร้าบรืนเพือใหส้ามารถปฏิบติังานตามคาํสัง
จนบรรลุเป้าหมายไดส้ําเร็จโดยจะตอ้งบูรณาการเป้าหมายทงัขององคก์ารกลุ่มผูน้าํและของผูต้าม
เขา้ดว้ยกนั 

 



 
 
 

 
 

3.  การแสดงออกอยา่งเหมาะสม (Assertiveness)  ผูน้าํจะตอ้งวิเคราะห์ตนเองและผู ้
ตามในขณะเดียวกนัวา่มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลอยา่งไรและเลือกวิธีการทีเหมาะสมทีจะทาํให้ผูต้าม
ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบงานโดยมีปัจจยัจูงใจทีเพียงพอทีจะทาํให้งานประสบ
ผลสําเร็จได้ในสถานการณ์ทีเกิดปัญหา   ผูน้าํจะตอ้งสามารถอธิบายและทาํความเขา้ใจได้อย่าง
ละเอียดชดัเจนเป็นความสามารถของผูน้าํในการบูรณาการร่วมกนัระหว่างเป้าหมายของงานและ
ธรรมชาติของคนโดยอาศยัภาวะผูน้าํของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดผลลพัธ์ทีดีทีสุดโดยปกติผูน้าํ
ทุกคนจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบังานเป็นอนัดบัแรกเสมอขึนอยูก่บัแนวคิดในการบริหารงานของแต่
ละคนในการอาํนวยการให้ผูต้ามทาํงานซึงใชว้ิธีการเฉพาะตัวในการกระตุน้และจูงใจเป็นทงัการ
สร้างสรรค์และกระตุน้ให้ผูต้ามทาํงานภายใตส้ภาพแวดล้อมขององค์การคอยให้การสนับสนุน
หาทางตอบแทนอยา่งเหมาะสมและดีทีสุด 

 

. .   การยกเลกิความคิดแบบดังเดิมเพอืปรับให้เป็นกลยุทธ์ของการสร้างสรรค์ 

 การยกเลิกความคิดแบบดงัเดิมเพือให้เป็นกลยุทธ์ของการสร้างสรรค์(Overcoming 

traditional thinking as a creativity strategy) ความคิดแบบดงัเดิม (Tradition thinking) หมายถึง 

แนวทางแก้ปัญหาทีใช้กันเป็นประจาํหรือเหมือนกันทุกครัง ส่วนการคิดแบบสร้างสรรค์นัน 

(Creative thinking) เป็นการเรียนรู้ทีผูบ้ริโภคอาศยัความสามารถของตนเองเรียนรู้สิงทีไม่เคย
ปรากฏมาก่อนโดยการใหค้วามรู้บางอยา่งเพือจดัระเบียบความรู้ใหม่  ปัจจยัทีจะตอ้งพิจารณายกเลิก
ความคิดแบบดงัเดิมเพือปรับใหเ้ป็นกลยทุธ์ของการสร้างสรรค ์มีดงันี  

.นกัคิดเชิงสร้างสรรค์จะคิดถึงสิงทีอยู่นอกกรอบของระบบ( A creative person 

thinks outside the box) กรอบในทีนีหมายถึง กรอบทีจาํกดัวิธีการคิด นกัคิดเชิงสร้างสรรคจ์ะตอ้ง
คิดหาวธีิการทีจะออกนอกกรอบจากความคิดดงัเดิมทีมีอยูแ่ลว้   

.นักคิดทีไม่สร้างสรรค์จะตอ้งเผชิญกบัความลาํบากอนัเกิดจากเรืองเล็กกลายเป็น
เรืองใหญ่ (People who are not creative suffer from hardening of the categories) ในทางตรงขา้มนกั
คิดเชิงสร้างสรรคจ์ะตอ้งทาํใหเ้รืองใหญ่กลายเป็นเรืองเล็ก และทาํใหเ้รืองเล็กหมดไป  

.เพือทีจะเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ กรอบความคิดหนึงสามารถทีจะเปลียนและ
พฒันาเป็นกรอบความคิดหลายประการได ้(To be creative one must develop new paradigms) 

กรอบความคิด (Paradigm) หมายถึง กรอบงานทีอธิบายความเป็นไปไดข้องวธีิการทาํงาน  

.การเป็นนกัคิดแบบสร้างสรรค์นนัตอ้งยกเลิกแนวทางการคิดแบบดงัเดิม (creative 

requires  overcoming  traditional  mental  sets)  



 
 
 

 
 

5.  การเป็นนักคิดแบบสร้างสรรค์ย่อมเอาชนะความคิดแบบดงัเดิมได้ (creative 

people overcome traditional wisdom)  ในกรณีนีนกัคิดเชิงสร้างสรรคจ์ะใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พือ
แกปั้ญหาปรับปรุงและเปลียนแปลงแนวความคิดดงัเดิมให้เป็นแนวความคิดใหม่ทีสร้างสรรค์ซึง
เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อองคก์าร 

.นกัคิดเชิงสร้างสรรค์ตอ้งเป็นผูที้สามารถคิดไดท้งัแนวนอนและแนวดิง (Creative 

people engage in lateral thinking in addition on vertical thinking) ในประเด็นนกัคิดเชิงสร้างสรรค์
ตอ้งใชค้วามคิดร่วมกนั  

 วิธีการขององค์กรในการส่งเสริมการเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์(Organizational to 

enhance creativity) หลายองค์กรแนะนาํว่า วิธีการหนึงทีส่งเสริมให้เกิดนักคิดเชิงสร้างสรรค์คือ 

การใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ซึงมีเทคนิคต่างๆ   ประการ 

 .กาํหนดจาํนวนความคิดเห็นทีเป็นไปได้ (Establishing idea quotas) แมว้่าจะมี
ความคิดเห็นทีดีมากมายก็ตาม แต่ก็มีเพียงแค่ -  ความคิดเท่านนัทีสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 .การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นการใชค้วามพยายามคน้คิดหาแนวความคิด
ใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหาโดยวิธีการอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่มๆ ให้ต่างคน
ต่างเสนอวิธีแกปั้ญหาตามแนวทางต่างๆ ให้มากทีสุดภายในระยะเวลาอนัสัน ความคิดต่างๆ จะถูก
จะบนัทึกไวแ้ละนาํมาประเมินคุณค่าภายหลงั  

 .เทคนิคการคน้หาปัญหา (The pet-peeve technique) เป็นเทคนิคอย่างหนึงของ
วธีิการระดมความคิด กล่าวคือการคน้หา ระบุทีเป็นขอ้เสีย (ขอ้คิดพลาด) จากสมาชิกของกลุ่ม (ขอ้
ควรตาํหนิของสมาชิกของกลุ่ม) 

 .เทคนิคความสัมพนัธ์เชิงบงัคบั (The forced-association technique) เป็นความ
พยายามในการนาํความคิดจากสองสิงหรือหลายสิงมาร่วมกนัเพือการปัญหาซึงอาจทาํเป็นกลุ่มหรือ
ทาํเดียวก็ได ้ 

 .วิธีการสํารวจหลายดา้น (Excursion method) เป็นการสังเกตกิจกรรมของกลุ่มโดย
การอดัเทปวิดีโอ แลว้ส่งไปให้ผูบ้ริหารดู โดยอาจเป็นเทป วิดีโอ ทีจดัทาํขึนมาเพืออธิบายเกียวกบั
ภารกิจ และความสาํเร็จบางอยา่งทีไดเ้กิดขึน  

 .การสร้างหอ้งจาํลองในความคิด (Equipping a kitchen for the mind) เป็นการใชห้้อง
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพือสร้างสรรคค์วามคิดในเรืองใดเรืองหนึง บางครังตอ้งมีอุปกรณ์
ประกอบ  

 .การประเมินการฝึกอบรมการเป็นนกัคิดเชิงสร้างสรรค์ (Evaluation of creativity 

training) การฝึกอบรมตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมที



 
 
 

 
 

เหมาะสม เพราะการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีไม่เอืออาํนวยก็จะไม่เป็นประโยชน์แต่อยา่งใด (รังสรรค ์ 

ประเสริฐศรี , 2544 : 183) 

 

. .   เทคนิคการช่วยตัวเองในการส่งเสริมการเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
เทคนิคการช่วยตัวเองในการส่งเสริมการเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Self-help 

techniques to enhance creative problem solving) โดยมีรายละเอียด  ดงันี  

.ทดลองปฏิบติัจริงในการสร้างสรรค ์(Practicing creativity-enhancing exercises) เป็นการ
นาํความคิดสร้างสรรคไ์ปปฏิบติัจริง  

.ตืนตวัต่อโอกาส (Staying alert to opportunities) เป็นเรืองของการคน้หาสิงทีคนอืน
มองขา้มไป  

.ใช้ประสาทสัมผสัหลายส่วนในการคน้หาคาํตอบทีเหมาะสม (Using multiple senses 

when seeking solutions) เป็นการใชค้วามคิดในรูปของประสารทสัมผสัทงั  ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การ
ไดย้นิ การลิมรส การสัมผสัและการไดก้ลิน เพือใหเ้ราไดรั้บรู้เกียวกบัการเคลือนไหว หรือตาํแหน่ง
ต่างๆ ของร่างกาย  

.รักษาและเสริมสร้างทศันคติทีดี (Maintaining an enthusiastic attitudes) เป็นการพฒันา
ใหเ้กิดความรู้สึกทีดีในการเป็นนกัแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์และฝึกแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง  

.หาโอกาสพูดคุยกบัผูใ้ชสิ้นคา้เมือเริมแรก (Speaking to lead users) เนืองจากผูใ้ชสิ้นคา้
เมือเริมแรกนัน ส่วนใหญ่จะเป็นผูที้ตอ้งการสินคา้ทีมีลักษณะสร้างสรรค์ เพราะฉะนันเขาจะมี
ความคิดทีดีเกียวกบัสินคา้นนัและจะพยายามคน้หาวิธีการพฒันาสินคา้ของตนอยา่งสมาํเสมอโดย
ผนวกใหเ้ขา้กบัโอกาสใหม่ๆ  

.แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ (Having people play games) เป็นการจดักลุ่มเพือระดมความคิดและ
แกปั้ญหาในเรืองใดเรืองหนึง เพือพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเรืองนนั  

.เก็บบนัทึกความคิดเห็นต่างๆ(Maintaining and using an idea notebook or computer file) 

เป็นการเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในสมุดบนัทึกเพือช่วยเตือนความจาํ เพราะการจดจาํสิงต่างๆ ดว้ย
สมองของคุณในแต่ละวนัอาจทาํให้คุณหลงลืมได ้ดงันันคุณควรหาสมุดทีแยกเฉพาะสําหรับจด
บนัทึกสิงทีคุณหรือคนอืนๆ ไดแ้สดงความคิดเห็นออกมา แลว้นาํไปเก็บบนัทึกให้ได ้และถา้ให้ดี
ควรถ่ายสาํเนาไว ้  ชุดดว้ย ชุดหนึงเก็บไวใ้นบา้นอีกชุดไวที้ทาํงาน  

.แสดงบทบาทเป็นนักสํารวจ จิตรกร ผูพ้ิพากษา และทนาย (Playing the roles of 

explorer,artist,judge and lawyer) นกัคิดเชิงสร้างสรรคต์อ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัต่อไปนี  



 
 
 

 
 

 .  บทบาทของนกัสาํรวจ (Explorer role) คือ การพยายามพดูคุยกบักลุ่มคนทีแตกต่าง
กนัเพือหาขอ้มูล 

 .  บทบาทจิตรกร (Artist role) คือ เป็นการสร้างจินตนาการของคุณให้กวา้งออกไป 

โดยใชค้าํถาม “ถา้...แลว้-ใช่หรือไม่”  

 8.3 บทบาทผูพ้ิพากษา (Judge role) คือ เป็นการหาขอ้เท็จจริงสิงใดถูกและสิงใดผิด 

ซึงจะตอ้งเป็นผูที้มีความเป็นกลางสูงไม่เชือมนัความคิดตวัเองมากเกินไป เพราะฉะนนัอาจทาํให้ไม่
คน้หาแนวทางทีสร้างสรรคไ์ด ้ 

 .  บทบาทเป็นทนายความ (Lawyer role) คือ การเจรจาต่อรองเพือคน้หาแนวทาง
ต่างๆ ทีจะนาํความคิดต่างๆ ไปปฏิบติัจริงให้ตรงกบัสาขาวิชาชีพของคุณ (รังสรรค์  ประเสริฐศรี 

,2544 : 186) 

 

. .   วธีิการกาํหนดสภาพแวดล้อมทเีออือาํนวยต่อการเป็นนักคิดอย่างสร้างสรรค์  
วธีิการกาํหนดสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการเป็นนกัคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Establishing 

a climate for creative thinking) เป็นการทาํให้สมาชิกของทีมเกิดความรู้สึกมีอิสระในการคิด โดย
ผูน้าํจะไม่วางกรอบหรือชกันาํสมาชิกทีม ขณะเดียวกนัผูน้าํเองก็ตอ้งแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัหรือ
ให้คาํแนะนําในแง่ดีให้แก่สมาชิกของทีมนอกจากนีควรมีการให้รางวลัเพือการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมทีดี ไม่วา่จะเป็นรางวลัทีเกิดจากภายนอกรางวลัทีเกิดจากภายในต่างก็มีความสําคญัไม่แพ้
กนั เช่น การทาํให้เกิดความรู้สึกซาบซึง ได้รับเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและความชืนชมยินดีต่อ
ความสําเร็จ เป็นตน้   สิงสําคญัทีสุดต่อการเป็นนกัคิดอย่างสร้างสรรค์ คือ มีอิสระทีจะคิดว่าจะทาํ
อะไรดี จะทาํแบบไหน ความอิสระจากปัจจยัจาํกดัต่างๆ และในขณะเดียวกนัตอ้งพฒันาสิงทีเป็นอยู่
เดิมใหดี้ยงิอีกดว้ย ผูบ้ริหารเชิงผูน้าํทีสร้างสรรคต์อ้งหลีกเลียงพฤติกรรมและทศันะทีกาํหนดกรอบ
ความคิดทีสร้างสรรค์ คือ ไม่เป็นเผด็จการ ไม่เป็นคนใจแคบ และไม่เป็นคนทาํงานแบบตายตวั 

(Functional fixedness) คือ เคยทาํแบบไหน ก็ทาํแต่แบบนนั   

นอกจากนีในส่วนองค์กรเองก็สามารถสนับสนุนให้เป็นนักคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ วิธีนี
เรียกวา่ Self-perpetuating ซึงเป็นการสนบัสนุนให้คนในองค์กรหรือผูน้าํชกัชวนผูต้ามหรือเพือน
ร่วมงานทีเป็นนกัคิดเชิงสร้างสรรค์เขา้มาทาํงานดว้ยกนั เพือเป็นตวัอย่างให้กบัสมาชิกในทีมเกิด
ความรู้สึกทีจะเลียนแบบในการทีจะคิดอย่างนดัคิดทีสร้างสรรค ์ (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี , 2544 : 

188) 

 

 



 
 
 

 
 

. .   ข้อแนะนําสําหรับองค์การเพอืส่งเสริมให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ มีดังนี  
 .  สนับสนุนเครืองมือ-อุปกรณ์  และงบประมาณทีเพียงพอแก่สมาชิกในการ
ปฏิบติังาน เช่น การออกไปหาขอ้มูลทางการตลาด  

 . เป็นผูส้นบัสนุนและเผยแพร่เกียรติคุณของเขาใหผู้อื้นไดท้ราบ  

 . ใหค้วามยืดหยุน่แก่สมาชิกโดยไม่จดักรอบในดา้นขอ้ระเบียบ สถานที เวลาในการ
ทาํงานทีตายตวั หรือแมแ้ต่ชุดแต่งกายทีเคร่งครัดมากเกินไป  

 . จา้งคนทีมีความคิดสร้างสรรคใ์ห้คอยควบคุมติดตามและประเมินกนัเอง (รังสรรค ์ 

ประเสริฐศรี, 2544 : 189) 

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีภาวะผู ้นําสร้างสรรค์พบว่าในยุคทีมีการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทงัทางด้านสังคม วฒันธรรม  องค์กรทีจะประสบความสําเร็จตอ้งให้
ความสําคญัในการพฒันาภาวะผูน้าํและสร้างโอกาสให้แก่บุคคลรวมถึงพฒันาความสําเร็จให้กบั
องคก์ร  ในทาํนองเดียวกนัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาก็ควรส่งเสริมให้เป็นผูน้าํเชิง
สร้างสรรคเ์พือทีจะนาํพาองคก์รนิสิต/นกัศึกษาไปสู่อนาคต 

 
 

.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับการพฒันานิสิต/นักศึกษา 
 

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษามุ่งพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิด
เพือความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพชันสูงเพือพฒันาประเทศและมุ่งพฒันาคนให้เป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสามารถดาํเนิน
ชีวติทีมีคุณค่าแก่บุคคลสังคมและประเทศชาติดงันนัสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งตระหนกัถึงภารกิจใน
การผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามทีสังคมตอ้งการซึงบณัฑิตทีมีคุณภาพถือเป็น
องค์ประกอบทีสําคญัทีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษาดังนัน
กระบวนการพฒันานิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นสิงทีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก 

 

.   สถาบันอุดมศึกษากบัการพฒันานิสิต/นักศึกษา 
 ทบวงมหาวิทยาลยั (2536 : 14-18) มีบทบาทสําคญัในการสร้างความเป็นเลิศทาง
วชิาการและสามารถทีจะผลิตบณัฑิตทีมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องสังคม ดงันี 

 1. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได ้

 2. มีวุฒิภาวะสูง มีความรับผิดชอบ ร่างกายแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี มี
ความสามารถทางสังคมและสามารถทีจะอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 



 
 
 

 
 

 3. มีความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง รู้จกัตนเอง มีบุคลิกภาพของตนเอง รู้แรงจูงใจ 

ของตนเอง 

 4. เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนเป็นนิสัย รู้รักรู้ชอบ เป็นผูมี้รสนิยมทีดีงามเป็นทีน่าเชือถือยกยอ่ง
ของสังคม 

 ปัจจุบนันิสิต/นกัศึกษาเมือเขา้สู่สถาบนัอุดมศึกษาแลว้ มีการเปลียนแปลงใน 3 ส่วน 

คือ ดา้นความรู้ (Knowledge) ดา้นทกัษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ทงัในดา้นวิชาการและ
วชิาชีพนนั ยงัไม่เพียงพอ ยงัตอ้งมีการพฒันาอีก 2 ดา้น คือ 

 1.วชิาชีวติ หรือวชิาคน คือในดา้นการดาํ รงชีวติ มนุษยสัมพนัธ์ การรู้จกัตนเอง ผูอื้น 

และสังคม 

 2.วิชางาน คือ วิชาทีฝึกให้นิสิต/นักศึกษาทาํงานเป็น เช่นวิธีการจดัการ การร่วม
ประชุมการเขียนโครงการ การทาํงานร่วมกบัผูอื้น หรือการฝึกงาน เป็นตน้ 

สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนิสิต/นกัศึกษา(2551 : 16) กล่าวถึง  การพฒันานิสิต/

นกัศึกษาดงันี 

 . ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพือเพิมพืนทีการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาใน
รูปแบบทกัษะชีวติทกัษะสังคม สมรรถนะพืนฐาน 

 . บูรณาการกิจกรรมนอกหลกัสูตรและชีวติจริงเขา้กบัหลกัสูตร 

 . มีระบบวดัผลงาน (KPI) ของอาจารยใ์นเรือง การดูแลนิสิต/นกัศึกษา ทงัวิชาการ 

กิจกรรมและจริยธรรม 

 . เปิดโลกทศัน์และเตรียมความพร้อมสําหรับบณัฑิตในยุคโลกาภิวตัน์ ดว้ยการเพิม
ความเข้มข้นและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาทางด้านภาษาและวฒันธรรม
ต่างประเทศ(หลกัสูตร  ภาษา) 
 . การเรียนการสอนและกิจกรรมทีมุ่งพฒันาการสือความ การตดัสินใจ พฒันาความ
เป็นผูน้าํ การแกปั้ญหา การทาํงานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริม 

 . ใหบ้ริการทางการแนะแนวอาชีพ และการมีงานทาํ และเส้นทางอาชีพ 

 . การเรียนรู้พืนฐานการทาํงานในภาคการผลิตและภาคสังคม เช่น สหกิจศึกษา 
ทกัษะวศิวกรรม เพือเก็บเกียวประสบการณ์จริง 

 . การติดตามผลการมีงานทาํ การประกอบอาชีพ และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

และตวับณัฑิตเอง เพือใชป้รับปรุงคุณภาพบณัฑิต 

 . เรียนรู้และเพิมคุณค่าของสังคมพหุลกัษณ์ พหุวฒันธรรม ความหลากหลายของ
นิสิต/นกัศึกษาต่างวยั ต่างภูมิหลงั ต่างวฒันธรรม 



 
 
 

 
 

 ไพฑูรย ์  สินลารัตน์ (2529 : 9) ไดเ้สนอจุดมุ่งหมายในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัไทยประกอบดว้ยลกัษณะใหญ่ๆ 5 ประการ  คือ 

 1. นกัศึกษาฝึกฝนตนเองให้เป็นคนทีสมบูรณ์คือมีความรู้มีคุณธรรมและเสียสละเพือ
ประโยชน์ของสังคมอยา่งเพียงพอ 

 2. ทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการและประยุกตว์ิชาการนนัเพือประโยชน์ของตน
และสังคมไทย 

 3. ส่งเสริมการพฒันาสังคมโดยเป็นอุปกรณ์ใหเ้กิดการประเมินผลการพฒันาในตวั 

ของสังคมเอง 

 4. สนบัสนุนและส่งเสริมวชิาชีพต่างๆโดยการใหภ้าคทฤษฎีสอดคลอ้งกนักบัภาค 

ปฏิบติัใหม้ากทีสุด 

 5. จะตอ้งเปิดโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่มวลชนอยา่งมากทีสุดและกวา้งขวางทีสุด 

 วลัลภา  เทพหสัดิน ณ  อยธุยา (2530 : 14) ไดใ้หค้วามสาํคญัของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ฐานะเป็นแหล่งพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้ ดงันี 

 1. สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าทีขดัเกลาสติปัญญาและทศันคติต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก
การทีนิสิต/นกัศึกษาอยู่ใกลชิ้ดกบัอาจารยท์าํให้ไดพ้ฒันาความมีเหตุผลการพยายามหาทางเรียนรู้
ปรับวฒิุภาวะใหพ้ร้อมทีจะเป็นคนทีสังคมพึงปรารถนา 
 2. สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งทีรวบรวมคนหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่ไวส้ถาบนัควรให้
หน่วยงานบุคลากรนิสิต/นักศึกษาคิดวางแผนและจัดประสบการณ์เพือสนับสนุนกิจกรรมที
แสดงออกถึงความมีอุดมคติของหนุ่มสาวเหล่านีหรือจดับรรยากาศทีเอือต่อการแสดงออกถึงความมี
อุดมคติหรือใชอุ้ดมคติทีหนุ่มสาวมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอีกดว้ย 

 3. สถาบนัอุดมศึกษาควรสนบัสนุนให้นิสิต/นกัศึกษาได้ใช้ชีวิตในสถาบนัให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มทีทังทางด้านการศึกษาเล่าเรียนการพัฒนาความคิดบุคลิกภาพและการ
เตรียมพร้อมทีจะเป็นบัณฑิตทีมีคุณค่าในอนาคตควรเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้สัมผสั
ประสบการณ์ทีดีในชีวติ 

 4. สถาบนัอุดมศึกษาควรเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมให้ประสบการณ์ส่งเสริมให้เกิด
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยเกิดความตระหนกัในบทบาทหนา้ทีทีจะรับผิดชอบต่อระเบียบ
ประเพณีและศิลปวฒันธรรมไทยเพือส่งเสริมให้ดีขึนธาํรงรักษ์สิงทีดีให้คงไวแ้ละถ่ายทอดสิงทีดี
ให้แก่ชนรุ่นหลงัต่อไปการทีสถาบนัอุดมศึกษาต้องรับภาระด้านนีเพราะสถาบนัอุดมศึกษาเป็น
แหล่งรวมทงัศาสตร์และศิลป์อยูใ่นสถาบนัเดียวกนัอยูแ่ลว้จึงมีความพร้อมทีจะถ่ายทอดศาสตร์และ



 
 
 

 
 

ศิลป์อนัเป็นเครืองคาํจุนวฒันธรรมตลอดจนผูที้รับการถ่ายทอดถือไดว้า่เป็นคนระดบัผูน้าํของสังคม
จึงยงิควรเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมมากกวา่แหล่งอืนๆเพือเป็นตวัอยา่งทีดีแก่สังคมอีกดว้ย 

 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาไดเ้จริญเติบโตไปอยา่งรวดเร็วสิงทีตอ้งกา้วไปพร้อมกนักบั
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนการสอนความรู้ทกัษะทีตอ้งนาํไปใชห้ลงัสําเร็จการศึกษาก็
คือการพฒันาศกัยภาพนิสิต/นกัศึกษาซึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งให้บณัฑิตสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกอปรกับเพือให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที
กาํหนดให้บณัฑิตตอ้งเป็นผูที้มุ่งใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และนาํไปปฏิบติัได้
อยา่งมีคุณภาพมีความรับผดิชอบและสามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

 

.   การพฒันานิสิต/นักศึกษา 
 กรรณิกา  พิริยะจิตรา  (2547 : 29-31) กล่าวถึง  การพฒันานิสิต/นกัศึกษา  ดงันี  นิสิต/

นกัศึกษาโดยทวัไปทีเขา้มาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใช้เวลาศึกษาจน
ครบหลกัสูตรปริญญาตรีอยา่งนอ้ย 4 ปี ดงันนั นิสิต/นกัศึกษาส่วนใหญ่จึงมีอายุอยูใ่นช่วง 17-22 ปี 

ซึงเป็นช่วงอายขุองวยัรุ่นตอนปลายและเริมเขา้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ หรือวยัต่อเนืองจากเด็กสู่ผูใ้หญ่ จึง
เป็นระยะทีมีการเปลียนแปลงทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจเป็นวยัทีมีความสับสนช่วงหนึงในการ
พฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 1.  การพฒันาดา้นร่างกายในช่วงของวบัรุ่นตอนปลายและเริมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทงันาํหนกัและส่วนสูง บุคลิกลกัษณะทีดูเคอะเขินเกง้กา้ง
จะเริมเขา้ทีเขา้ทางขึน ใบหนา้มีสิวขึน เนืองจากการเปลียนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย สายตาใช้
การไดดี้มากกวา่วยัเด็ก ชายมกัจะมีลูกกระเดือกเห็นไดช้ดัเจน อวยัวะเพศเจริญเต็มที กระดูกเริมจะ
หยุดการเจริญเติบโต กลา้มเนือตามส่วนต่างๆ เช่น แขน ขา หน้าอก จะเจริญเติบโตเต็มทีเมืออายุ
ประมาณ 19-20 ปี ในช่วงก่อนทีจะเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ถา้ไดรั้บการเอาใจใส่เรืองอาหาร การออกกาํลงั
กาย การพกัผ่อนก็ช่วยให้ร่างกายได้รับการพฒันาสมบูรณ์ทีสุด สถาบนัอุดมศึกษา รวมทงัผูที้
เกียวขอ้ง ควรตระหนกัในการจดัหาสิงอาํนวยความสะดวกเพือนิสิต/นกัศึกษาไดมี้โอกาสออกกาํลงั
กายอยา่งสมาํเสมอ จดับริการจาํหน่ายอาหารทีมีคุณภาพดี สะอาด และจาํหน่ายในราคาไม่แพง จดั
สิงแวดลอ้มและสถานทีพกัผ่อนรวมทงัสถานทีและอุปกรณ์หลบันอนทีถูกสุขลกัษณะ จดับริการ
สุขภาพอนามยัในการป้องกนัโรคส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเมือเกิดการเจ็บป่วย ก็จะช่วย
ใหพ้ฒันาการทางร่างกายของนิสิต/นกัศึกษามีความสมบูรณ์ถึงทีสุด 

 2.  การพฒันาจิตใจและอารมณ์วยัรุ่นตอนปลายหรือผูใ้หญ่ตอนตน้ คนจะมีพฒันาการ
ทางดา้นจิตใจและอารมณ์ดีขึนกวา่วยัรุ่นตอนตน้ แต่ก็ยงัแสดงอารมณ์โกรธ จึงทาํให้มีอารมณ์โกรธ



 
 
 

 
 

ตกคา้งนานกวา่บุคคลในวยัรุ่นตอนตน้ ในช่วงนีจะมีความตึงเครียดและวิตกกงัวลเมือเผชิญปัญหา
ต่างๆถา้ปัญหามีมากก็จะก่อให้เกิดความตึงเครียดและวิตกกงัวลมาก นอกจากนนั ความรู้สึกทีไม่
ทดัเทียมกบัคนอืนทางด้านส่วนตวัและทางสังคมเป็นสาเหตุสําคญัทีทาํให้เกิดคามวิตกกงัวลใจ 

สถาบนัอุดมศึกษาในแต่ละแห่งจะตอ้งมีกิจกรรมทีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาการทางดา้นจิตใจ
และอารมณ์ของนิสิต/นกัศึกษาให้ไดรั้บการพฒันา จนวุฒิภาวะทางจิตใจและอารมณ์ เพือให้นิสิต/

นกัศึกษาแต่ละคนในวยันีมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ยอมรับฟังคาํติและวิจารณ์เกียวกบั
ตนเองไดเ้พือให้เกิดความมนัคงทางจิตใจและอารมณ์พฒันาการในช่วงนี นิสิต/นกัศึกษาทีสามารถ
ค้นหาเอกลักษณ์ได้ก็จะมีความเข้าใจชีวิตมากขึน เข้าใจคนอืนมากขึน มีความสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอื้นไดดี้ ซึงจะนาํไปสู่การมีชีวิตคู่หรือการแต่งงาน มีความผูกพนัซึงกนัและกนั 

สาํหรับบุคคลทีมีปัญหาในหารคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเองก็มกัจะมีปัญหาในการสร้างความผกูพนั
กบัผูอื้นซึงนาํไปสู่ “การแยกตวั” อยูโ่ดยลาํพงั 

 3.  การพฒันาทางสังคมนิสิต/นกัศึกษาวยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วงทีชอบทาํงานกลุ่ม 

รู้จกัรับผดิชอบงานแต่ขณะเดียวกนัก็ชอบอิสระเริมหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆการคบเพือนก็จะ
เลือกคบคนทีมีบางสิงบางอยา่งคลา้ยกนั เช่น มาจากทอ้งถินเดียวกนั อยูค่ณะเดียวกนั วยันีส่วนมาก
จะใชเ้วลาร่วมกบัเพือนต่างเพศมากกวา่การคบเพือนเพศเดียวกนั ในวยัรุ่นตอนปลายมีประสบการณ์
ทางสังคมพอทีจะปฏิบติัตนให้เหมาะสม มีความระมดัระวงัเกียวกับความรู้สึกของผูอื้นทีมีต่อ
ตนเองมากขึน สามารถมองเห็นการปรับปรุงตนเองเพือให้เป็นทียอมรับของสังคมในสิงทีตรงกบั
ความเป็นจริงมากขึน นอกจากทกัษะทางสังคมทีไดก้ล่าวมาแลว้จะตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันาใน
การปรับตวั มีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ และจริงใจต่อผูอื้น การทีมีความเชือมนัในตนเอง การนบั
ถือตนเองก็จะเกิดความตระหนกัถึงตาํแหน่งและบทบาทของตนในฐานะสมาชิกของสังคมแลเป็นผู ้
ทีมีความพร้อมทีจะปรับตวัเองให้เขา้กบักิจกรรมและแนวปฏิบติัของกลุ่มและของสังคม เพือทีจะ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 4.  การพฒันาทางดา้นสติปัญญานิสิต/นกัศึกษาทีอยูใ่นระยะวยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วง
วยัทีมีการพฒันาทางสมองสูงสุด จึงเป็นวยัทีมีความสามารถหลายอย่าง มีความสามารถในการจาํ
และคิดวิเคราะห์ทงัทางรูปธรรมและนามธรรมไดดี้ จึงเป็นวยัทีมีความเหมาะสมในการศึกษาเล่า
เรียนวชิาชีพในสาขาวชิาต่างๆจึงยงัไม่มีศกัยภาพและประสิทธิภาพเท่ากบัผูใ้หญ่ 

 วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2529:3-4) กล่าวว่า  นิสิต/นักศึกษาควรได้รับการ
พฒันาในดา้นต่างๆดงันี 

 1. การพฒันาทางดา้นสติปัญญา 
 2. การพฒันาวชิาชีพ 



 
 
 

 
 

 3. การพฒันาอารมณ์ 

 4. การพฒันาทกัษะทางสังคม 

 5. การพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง 

 6. การพฒันาคุณธรรม 

 7. การพฒันาทศันคติ 

 8. การพฒันาการจดัการ 

 สําเนาว์  ขจรศิลป์ (2538:4) กล่าวถึง แนวทางในการพฒันานิสิต/นักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้นน้การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้มีความสมบูรณ์ได้
รวบรวมไวด้งันี 

 1. ดา้นสติปัญญาโดยเนน้เรืองการใชค้วามคิดการวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล 

 2. ดา้นสังคมและวฒันธรรมโดยการสร้างทกัษะในการติดต่อระหวา่งบุคคล 

 3. ดา้นอารมณ์โดยเนน้ใหมี้วฒิุภาวะในดา้นอารมณ์ 

 4. ดา้นจิตใจโดยเนน้เรืองค่านิยมในการปฏิบติัทีดีมีคุณธรรมยดึมนัในศาสนาและ 

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

 5. ดา้นอาชีพและเป้าหมายของชีวติโดยเนน้การเลือกอาชีพการสร้างเป้าหมายและ 

การวางแผนสู่เป้าหมายของชีวติ 

 ดงันนั  การพฒันานิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นความพยายามของสถาบนัอุดมศึกษาทีส่งเสริม
ใหนิ้สิต/นกัศึกษามีพฒันาการในดา้นต่างๆอยา่งสมบูรณ์เช่น  การพฒันาดา้นร่างกายการพฒันา
จิตใจและอารมณ์การพฒันาทางสังคมการพฒันาทางดา้นสติปัญญา 
 

.   เป้าหมายในการพฒันานิสิต/นักศึกษา 
 สําเนาว ์ ขจรศิลป์ (2538:9) กล่าวถึง  เป้าหมายในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาสําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยควรมีอยา่งนอ้ย 7 ประการ คือ 

 1. ดา้นวชิาการและวชิาชีพโดยมุ่งพฒันาเจตคติและทกัษะในการเรียนเพือให้เป็นผูมี้ 

ความรู้ความสามารถในวิชาชีพความรู้และทักษะในการบริหารความรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนเป็นผูใ้ฝ่รู้อยูเ่สมอ 

 2. ดา้นสติปัญญาโดยมุ่งพฒันาความสามารถในการคิดความรอบคอบไตร่ตรองและ
มองการณ์ไกล 



 
 
 

 
 

 3. ด้านสังคมโดยเน้นการพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกับบุคคลอืนโดย
กระบวนการประชาธิปไตยกิริยามารยาทในสังคมมนุษยสัมพนัธ์และรอบรู้ทงัวฒันธรรมไทยและ
ต่างชาติทีตอ้งติดต่อดว้ย 

 4. ด้านอารมณ์โดยเน้นทาํความเขา้ใจอารมณ์ของตนเองการปรับและการควบคุม
อารมณ์ตนเองทางดา้นสุนทรียภาพเพือใหเ้ห็นคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม 

 5. ดา้นเอกลกัษณ์โดยเนน้ทาํความเขา้ใจบุคลิกภาพของตนเองในทุกๆดา้น 

การพฒันาความสนใจในงานอาชีพการวางแผนเพือประกอบอาชีพการวางแผนดํารงชีวิตให้
สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเอง 

 6. ดา้นร่างกายโดยเนน้การพฒันาความเจริญเติบโตในช่วงวยัรุ่นตอนปลายการพฒันา
เจตคติในการรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใหมี้ความสมบูรณ์แขง็แรงอยูเ่สมอ 

 7. ดา้นคุณธรรมโดยเนน้คุณธรรมขนัพืนฐานไดแ้ก่ความกตญั ูกตเวทีขยนัซือสัตย ์

ประหยดัอดทนเสียสละเพือส่วนรวมลดละเลิกอบายมุขตลอดจนการส่งเสริมให้ยึดมนัปฏิบติัตาม
คาํสังสอนของศาสนาและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 บราวน์ (อา้งถึงใน สําเนาว ์ ขจรศิลป์, 2538 : 5) ไดเ้สนอเป้าหมายในการพฒันานิสิต/

นกัศึกษาไว ้ 5  ประการ  คือ 

 1. การพฒันาเอกลกัษณ์ซึงรวมถึงการพฒันาระบบค่านิยมการพฒันาคุณธรรมและ 

การพฒันาเป้าหมายดา้นอาชีพ 

 2. การพฒันาทกัษะในการสัมพนัธ์กบัผูอื้นเช่นทกัษะในการสือความหมายการพฒันา
ความเขา้ใจและความเห็นใจกบัผูอื้นโดยเฉพาะผูมี้ความแตกต่างในเรืองเชือชาติและวฒันธรรม 

 3. การพฒันาทกัษะในดา้นการเรียนและสติปัญญาซึงจะช่วยใหเ้ป็นบุคคลทีมีความ 

สนใจและทาํการศึกษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆตลอดชีวติ 

 4. การพฒันาด้านสุนทรียภาพคือการพฒันาความเขา้ใจเห็นคุณค่าและเกิดความ
ซาบซึงในธรรมชาติและศิลปะตลอดจนพฒันาการทกัษะในการสร้างสรรคใ์นงานศิลปะ 

 5. การพฒันาดา้นร่างกายและทกัษะในดา้นนนัทนาการเขา้กบัลกัษณะการดาํรงชีวติ 

ของตน 

 คิงและฟิลด ์(อา้งถึงใน  ประเสริฐ  ภู่เงิน, 2546: 49) การพฒันานิสิต/นกัศึกษาเป็นดา้น 

หนึงของกระบวนการพฒันามนุษยแ์ละเสนอเป้าหมายในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาไว4้ประการ 

คือ 

 1.การพฒันาสติปัญญาเน้นการพฒันาความสามารถของบุคคลในการคิดและการ
เรียนรู้รวมทงักระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเหล่านนั 



 
 
 

 
 

 2.การพฒันาเอกลกัษณ์ เนน้การพฒันาความรู้สึกเกียวกบัตนเอง หมายถึง การคน้พบ 

วา่ตวัเองเป็นใคร และบอกไดว้า่ตวัเองเป็นคนประเภทไหน ซึงอาจเรียกไดว้า่เป็นการพฒันา “อีโก”้

หรือ “ลกัษณะเฉพาะของบุคคล” 

 3.การพฒันาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลเน้นการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืนผลของการ
ปฏิสัมพนัธ์ทงัต่อตนเองและผูอื้นและการเรียนรู้ทีสัมพนัธ์กบัผูอื้นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ 

 4. การพฒันาค่านิยมเนน้การสร้างเกณฑเ์กียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมทีนาํมาใชเ้ป็น 

แนวทางในการดาํเนินชีวติวธีิการกาํหนดบทบาทตวัเองในสังคมโดยคาํนึงถึงอุดมคติในสังคม 

การพฒันานิสิต/นักศึกษาอย่างครบวงจร ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบนัทีถือว่าเป็น
ภาวะวิกฤตทีส่งผลกระทบต่อสังคมและสถาบนัอุดมศึกษาไทย เนืองจากบุคลากรทีรับผิดชอบงาน
ดา้นกิจการและกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา เป็นปัจจยัทีมีความสําคญัและจาํเป็นในการส่งเสริมผลกัดนั
ใหนิ้สิต/นกัศึกษาเกิดการพฒันาตนเอง ดว้ยการจดักิจกรรมและประสบการณ์ตรง สนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาทังด้านวิชาการและสังคมอย่างต่อเนือง ในระหว่างทีนิสิต/นักศึกษาใช้ชีวิตในรัว
สถาบนัอุดมศึกษา 
 

.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับกจิกรรมนักศึกษา 

 

นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไปอยูร่ะหวา่งวยัรุ่นตอนปลายและผูใ้หญ่
วยัตน้ เป็นคนหนุ่มสาวทีมีพละกาํลงัและความคิด มีความสนใจและตอ้งการอยากรู้อยากเห็น นิสิต/

นกัศึกษาส่วนมากจึงมีความพร้อมอย่างเต็มทีทงัในด้านการเรียนรู้ และการทาํงานอย่างเขม้แข็ง
อดทนดว้ยอุดมการณ์และความบริสุทธิใจกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาซึงมีหลายประเภท เช่น กิจกรรม 

วิชาการ กีฬา ศิลปะและวฒันธรรม เป็นต้น สามารถตอบสนองความสนใจ และความต้องการ
ส่วนตวัของนิสิต/นกัศึกษา ซึงมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี การทาํกิจกรรมให้นิสิต/
นกัศึกษา ซึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี การทาํกิจกรรมให้นิสิต/นกัศึกษาเกิดทงั
การเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์อยา่งมากมาย ซึงทกัษะและประสบการณ์หลายอยา่ง ไม่สามารถ
เรียนไดใ้นชนัเรียน กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นเครืองมือทีสําคญัในการส่งเสริมพฒันาการของ
นิสิต/นกัศึกษา ทงัทางดา้นสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ จึง
ไดใ้หก้ารสนบัสนุน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาประเภทต่างๆ ควบคู่ไปกบั
การเรียนโดยเฉพาะอยา่งยงิในระดบัอุดมศึกษา ซึงเป็นช่วงรอยต่อทีสําคญัของชีวิตทีนิสิต/นกัศึกษา



 
 
 

 
 

จะไดเ้ตรียมความพร้อมสู่การทาํงานและใช้ชีวิตในสังคมต่อไป ซึงกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีผูใ้ห้
ความหมายไวด้งันี 

 

.   ความหมายของกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
เฟรดเอดริค (Frederick, 1959 : 17) ใหค้วามหมายของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีจดัขึน

วา่ “หลกัสูตรทีสาม” (The Third Curricular) กิจกรรมทงัหลายในสถานศึกษา ซึงนิสิต/นกัศึกษามี
ความสมคัรใจทีจะเขา้ร่วมกิจกรรม โดยทีกิจกรรมเหล่านัน สถานศึกษาจะตอ้งหาการสนบัสนุน
และการเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งไม่มีผลต่อการพิจารณาผลการศึกษา 

จาไมอสั (Jamias, 1969:20) ให้ความหมายของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา หมายถึง การ
จดัองคก์รเพือเตรียมเปิดโอกาสในการเสริมประสบการณ์พิเศษสร้างความสัมพนัธ์ขนัมูลฐานและ
เป็นทีฝึกฝนประชาธิปไตย ซึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสเรียนรู้และสร้างทศันคติเพือการเป็นประชากร
ทีดีและมีคุณค่าของสังคมต่อไป 

 กู๊ด(Carter V. Good,1973 อา้งถึงใน สําเนาว ์ ขจรศิลป์, 2539:4) ไดก้ล่าวถึง งาน
กิจการนิสิต/นกัศึกษาวา่ คือ บริการทีมีลกัษณะเป็นการให้คาํปรึกษาซึงจดัให้แก่นิสิต/นกัศึกษาเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม ซึงรวมถึงสวสัดิการของนกัศึกษาทงัหมด เช่น การให้คาํปรึกษาดา้นการศึกษา
และดา้นอาชีพ การจดัอาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา การจดับริการจดัหางาน และบริการ
หอพกัใหนิ้สิต/นกัศึกษา  

เบอร์ดี (Ralph E. Birdie 1986 ,อา้งถึงใน สําเนาว ์ขจรศิลป์, 2539 : 4)ไดก้ล่าวถึงงาน
กิจการนิสิต/นกัศึกษาว่า เป็นการประยุกต์ความรู้ และหลกัการด้านการอุดมศึกษา ซึงมาจากวิชา
สังคม และพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยงิจากวชิาจิตวทิยา จิตวทิยาการศึกษา และสังคมวิทยา 
มาใชใ้นการอุดมศึกษา  

กชกร อตัตะวิริยะนุภาพ (สุภาพ ปาทะรัตนา และคณะ  2548 : 51) เห็นวา่ กิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา (Student Activities) เป็นส่วนหนึงของงานกิจการนิสิต/นกันกัศึกษา (Student 

Affairs)ซึงสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งดูแลให้มีขึน เพือให้นิสิต/นกัศึกษามีโอกาสเลือกทาํกิจกรรม
ตามความถนดั และความสนใจของแต่ละคน ทงันีเนืองจากนกัการศึกษาตระหนกัดีว่า การเรียนรู้
ของนิสิต/นกัศึกษานนัมิไดเ้กิดขึนแต่ในชนัเรียนเท่านนั แต่สิงอืนๆ ทีนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติันอกชนั
เรียนและกิจกรรมต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษาทีนิสิต/นกัศึกษามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาทีเกิดจากความคิดริเริมการใช้แรงกาย แรงใจของนิสิต/นกัศึกษาเองนนัจะมีส่วนช่วยให้
นิสิต/นกัศึกษามีการพฒันาอยา่งเตม็ทีดว้ยเช่นกนั 



 
 
 

 
 

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2536 : 145) กล่าววา่  เป็นกิจกรรมทีจดัขึนเพือพฒันา
นิสิต/นกัศึกษาในดา้นต่างๆ นอกเหนือจากสิงทีบงัคบัให้ทุกคนเรียนในชันเรียน กิจกรรมเป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจของนิสิต/นกัศึกษา เป็นกิจกรรมทีมหาวิทยาลยัจดัให้นิสิตและส่วนทีส่งเสริมให้
นิสิต/นกัศึกษาจดัเองโดยการนิเทศและดูแลจากอาจารยที์ปรึกษาชมรมต่างๆ เพือให้นิสิต/นกัศึกษา
ไดส้ัมผสัชีวติทีถูกตอ้ง 

สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ (2539 : 6) กล่าววา่  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา หมายถึง กิจกรรมทีไม่
เกียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนโดยตรง นิสิต/นกัศึกษาร่วมกนัจดัขึนเพือตอบสนอง
ความตอ้งการของนิสิต/นกัศึกษา กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาแบ่งออกตามลกัษณะของกิจกรรมได ้  

ประเภท คือ กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม  

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมการเมือง สถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไป
ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา เพือให้กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็นกิจกรรมทีมีคุณภาพ มี
คุณประโยชน์ สามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้เป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์ 

การจดักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกเป็นอนัมาก 

กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจึงมีความสาํคญัต่อทงันิสิต/นกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาและประเทศ 

ธิดารัตน์   บุญนุช (2543 : 3) กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา หมายถึง งานทุกประเภททีนิสิต/

นกัศึกษาจดัขึนนอกเวลาเรียน ทงัภายในและภายนอกสถาบนั โดยทวัไปจะไม่เกียวขอ้งกบัการเรียน
ในหลกัสูตรโดยตรง ไม่มีการใหค้ะแนนไม่มีการบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจะเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือเป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์ก็ไดกิ้จกรรมจดัขึนเพือความสนุกสนานเพือความรู้และสนอง
ความต้องการและความสนใจของนิสิต /นักศึกษาเปิดโอกาสให้นิสิต /นักศึกษาได้นําความรู้
ความสามารถของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์   กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็นงานหนึงของกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาทีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทุกแห่งจดัขึน เพือให้นิสิต/นกัศึกษาไดเ้ลือกทาํ
กิจกรรมความถนดัและความสนใจทงันีเพราะเป็นทีทราบกนัดีถึงประโยชน์ทีนิสิต/นักศึกษาจะ
ไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  

กรรณิกา  พิริยะจิตรา (2547: )กิจการนิสิต/นักศึกษานับว่ามีความสําคญัและมี
ความจาํเป็นอย่างยิงต่อนิสิต/นักศึกษา ทาํให้เกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั (Learning by 

Doing) ซึงกระบวนการนีทาํให้นิสิต/นกัศึกษามีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบติัให้เกิดผล
สําเร็จได ้กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็นสิงทีมีความสําคญัและจาํเป็นทีมหาวิทยาลยั/สถาบนั จะตอ้ง
ให้การสนับสนุนจดักิจกรรมนิสิต/นักศึกษาขึน บุคลากรฝ่ายกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตอ้งมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานด้วยความรู้ ความชํานาญ ซึงบุคลากรฝ่ายอืน ๆ ในมหาวิทยาลัย/

สถาบนั ไม่สามารถทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ งานกิจการนกัศึกษาจึงเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร



 
 
 

 
 

ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนฝึกทกัษะทีจาํเป็นในการเป็นผูน้าํ 6 ประการ คือ 1.การทาํงานเป็น
กลุ่ม  2.การวางแผน 3.การจดัองค์การ  4.การประสานงาน  5.การตดัสินใจในการทาํงาน                 

6.การงบประมาณและบญัชี 

สรุปว่า  กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา เป็นการกระทาํทีก่อให้เกิดความเพลินเพลิน เกิด
สัมพนัธ์ภาพเกิดการโต้ตอบภายในกลุ่ม ทาํให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ โดยกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาอาจส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความรู้ ความบนัเทิง ซึงนิสิต/นักศึกษาจะเขา้ร่วม
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาโดยความสนใจและสมคัรใจ เพือเป็นการพฒันาดา้นกาย อารมณ์ และสังคม
และสติปัญญา ซึงแนวคิดกิจกรรมทีนํามาใช้ประกอบความเขา้ใจในเรืองการทาํกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา ซึงมีหลายดา้น โดยหมายรวมถึงกิจกรรมทีนกัศึกษาจดัทาํขึนเองภายใตก้ารให้คาํแนะนาํ
ของอาจารยที์ปรึกษา หรือในส่วนทีหน่วยงานในมหาวิทยาลยั จดัทาํขึนเพือให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้
ร่วม ซึงอาจเป็นกิจกรรมทงัในและนอกเวลาเรียน เพือเป็นการพฒันาตวันิสิต/นกัศึกษาดา้น กาย ใจ 

สังคม และสติปัญญา 
 

.   วตัถุประสงค์ของกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา  
 เนืองจากกิจกรรมนิสิต/นักศึกษามีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีวตัถุประสงค์
โดยเฉพาะวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาโดยทวัไปจึงมีขอบข่ายกวา้งขวางมาก  นกัการ
อุดมศึกษาทีมีชือเสียงทางดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยหลาย
แห่งก็มีความคลา้ยคลึงกนั ซึงพอสรุปไดด้งันี  

 .  เพือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การดา้นวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษา  
 .  เพือเป็นการเตรียมนิสิต/นกัศึกษา สาํหรับการดาํเนินชีวติในสังคมประชาธิปไตย  

 .  เพือพฒันานิสิต/นกัศึกษาทางดา้นสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ  

 .  เพือเพิมพนูความสนใจของนิสิต/นกัศึกษาใหก้วา้งขวางยงิขึน  

 .  เพือใหนิ้สิต/นกัศึกษาใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

 .  เพือพฒันาความสัมพนัธ์และการทาํงานร่วมกบัผูอื้นแก่นิสิต/นกัศึกษา  
 .  เพือพฒันาความสามารถพิเศษของนิสิต/นกัศึกษา  
 . เพือส่งเสริมใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดน้าํความรู้ไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์แก่สังคม  

 . เพือส่งเสริมใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดรู้้จกัทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 

 .เพือเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่นิสิต/นกัศึกษา (สาํเนาว ์ขจรศิลป์ , 2539 : 6) 



 
 
 

 
 

 กรรณิกา  พิริยะจิตรา (2547:4)  กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องกิจการนิสิต/นกัศึกษา  วา่  มี 

5 ประการ  คือ 

1. นิสิต/นกัศึกษารู้จกัรักษาธาํรงไว ้ ถ่ายทอดและพฒันาศิลปวฒันธรรม 

2. นิสิต/นักศึกษาได้รับการพฒันาบุคลิกภาพในด้านต่างๆเพือการเป็นบุคคลที
สมบูรณ์ 

3. ทาํใหนิ้สิต/นกัศึกษาเป็นพลเมืองทีดี  มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

4. เป็นการฝึกทกัษะ การเป็นผูน้าํ 
5. เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งนิสิต/นกัศึกษา  อาจารย ์และเจา้หนา้ที 

จาไมอสั (Jamias, 1969 : 24)ไดส้รุปวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ไว ้7 ประการ คือ 

1. เพือฝึกฝนการมีส่วนร่วมในวถีิประชาธิปไตย 

2. เพือพฒันาสติปัญญาและสร้างความกระตือรือร้นในตวันิสิต/นกัศึกษา 
3. เพือฝึกฝนนิสิต/นกัศึกษาในดา้นศิลปะและความงาม 

4. เพือใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดค้น้พบและพฒันาความสามารถพิเศษของตน 

5. เพือสร้างเสริมความร่วมมือในสังคม 

6. เพือฝึกวนิยัใหนิ้สิต/นกัศึกษารู้สาํนึกในกฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

7. เพือสร้างเสริมขวญักาํลงัใจของนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษา 
สรุปไดว้า่  วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเพือพฒันานิสิต/นกัศึกษา

ให้เป็นคนทีสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ และมีทกัษะในการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข เคารพในกฎระเบียบของสังคม
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาทีมหาวิทยาลยัจดัให้มีขึน เพือเปิดโอกาส
ให้นกัศึกษาไดรู้้จกัสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกนัทาํกิจกรรมเพือช่วยเหลือกนัทางดา้นวิชาการ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต/นกัศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดรั้บจากการทาํกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษานนัเป็นสิงทีจาํเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วติในอนาคต 

 

.   ปรัชญาของกจิการนิสิต/นักศึกษา  
งานกิจการนิสิต/นกัศึกษา เป็นภารกิจสาํคญัทีสถาบนัอุดมศึกษาต่างให้ความสําคญัไม่

นอ้ยไปกว่างานวิชาการ ดงัจะเห็นไดว้า่นกัการศึกษาหลายคนไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบัปรัชญาของ
กิจการนิสิต/นกัศึกษา อาทิ  



 
 
 

 
 

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530 : 68-73) กล่าวถึง งานบุคลากรนิสิต/นกัศึกษาวา่ 
มีปรัชญาหรือแนวคิดเป็นหลกัการ สําหรับการนาํทางไปสู่การปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 6 

ประการ ไดแ้ก่  

1. การพฒันาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ซึงประกอบดว้ยงานหลกั  2 งาน คือ งาน
กิจกรรมเพือพฒันาทศันคติทีดี และงานวนิยั เพือพฒันาการเคารพต่อกฎเกณฑ ์ 

2. งานบุคลากรนิสิต/นกัศึกษา มีปรัชญาเพือเสริมความพร้อมในการเรียนโดยทีงาน
บุคลากรนิสิต/นกัศึกษาเป็นงานทีอยูใ่นขอบข่ายของภารกิจของอุดมศึกษา จึงตอ้งเสริมงานดา้น การ
เรียนการสอนด้วย เช่น การปฐมนิเทศ การแจกคู่มือแนะนาํการเรียนการสอน การจดัอาจารย์ที
ปรึกษา และการสอนซ่อมเสริม  

3. อาํนวยความสุขทงัทางดา้นร่างกาย และจิตใจ  

4. อาํนวยความสะดวก โดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจากทรัพยากรทีมีอยูใ่นสถาบนั
นนัๆ เพือให้บริการสวสัดิการแก่นิสิต/นกัศึกษา ให้สามารถใช้ชีวิตอยา่งมีความสุขขณะศึกษา เล่า
เรียนในสถาบนั  

5. สนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

การส่งเสริมสนบัสนุนประชาธิปไตยนนั กระทาํโดยเปิดโอกาสใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์
และไดฝึ้กฝนวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ดงันนัมหาวิทยาลยัจึงสนบัสนุนให้มีองค์การนิสิต/

นกัศึกษา สภานิสิต/นกัศึกษา ชมรมต่างๆ เพือฝึกใหท้าํงานร่วมกนั รู้จกัใชสิ้ทธิและเสียงตามระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิเสรีภาพในขอบเขต  

6. เตรียมบณัฑิตให้เป็นผูน้ําด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย 

สนบัสนุนกิจกรรมทีนิสิต/นกัศึกษาจดัขึน และกิจกรรมทีมหาวทิยาลยัเห็นสมควรใหจ้ดั  

สําเนาว ์ ขจรศิลป์ (2539 : 47) กล่าวถึง ปรัชญาของงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาวา่เป็น
งานทีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งรับผิดชอบในการพฒันานิสิต/นกัศึกษา การเสริมสร้างประสบการณ์ 

และอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตย โดยให้นักศึกษามีความเขา้ใจทงัวิธีการและปัญหาของ
ระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการเรียนการสอนทงัในชนัเรียนและ
นอกชนัเรียน จะมีส่วนสัมพนัธ์กบัการพฒันานิสิต/นกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา และบุคลากรจะตอ้ง
ร่วมมือกนัจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการเรียนการสอน และการพฒันานิสิต/นกัศึกษา  

 

 

 

 



 
 
 

 
 

.   บทบาทของกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530 : 79-84) กล่าวถึง งานกิจการนิสิต/นกัศึกษาวา่
เป็นงานทีสนับสนุนให้นิสิต/นักศึกษาพฒันาเป็นบณัฑิตทีสมบูรณ์สมตามเป้าประสงค์ของการ
อุดมศึกษาโดยสากล ซึงประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 8 ประการ คือ  

1. งานกิจการนิสิต/นักศึกษา จดัขึนเพือช่วยมหาวิทยาลยัในด้านการจดัและดูแล
บรรยากาศของมหาวิทยาลยั หอพกั สิงแวดลอ้ม และกิจกรรมเพือกระตุน้การพฒันาทางสมองให้
มากทีสุด  

2. เพือจดับริการต่าง ๆ ให้นิสิต/นกัศึกษาแต่ละคนพฒันาตนเอง และเสริมสร้างให้
นิสิต/นกัศึกษาเขา้ใจจุดประสงคข์องตนในการเขา้มาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไดดี้ขึน  

3. จัดให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิหน้าทีความ
รับผดิชอบ และเรียนรู้ทีจะทาํงานร่วมกบัคนอืน  

4. จดับริการช่วยเหลือให้นิสิต/นักศึกษาทีมีคุณค่าควรช่วยเหลือให้การศึกษา เช่น 

ทุนการศึกษา การใหเ้งินยมื การลดค่าเล่าเรียน การหางานทาํระหวา่งเรียน  

5. เปิดโอกาสใหนิ้สิต/นกัศึกษา และอาจารยมี์โอกาสติดต่อใกลชิ้ดกนันอกห้องเรียน
เพือใหก้ารศึกษาเกียวกบัชีวติจริง และปัญหาชีวติตามโอกาสอนัสมควร  

6. เพือช่วยใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรับผดิชอบ และเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

สุปรียา  ขาํเมือง (2548:32) กล่าวถึง  บทบาทของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ดงันี 

1. กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเสริมความรู้และความเขา้ใจในปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษามีบทบาทต่อนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลยั และภายนอก ครอบคลุมด้าน 

วชิาการ บาํเพญ็ประโยชน์ กีฬา วฒันธรรม การเมือง ช่วยให้นิสิต/นกัศึกษารู้จกัคิด ใชเ้หตุผลทีเป็น
ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นการฝึกฝนความคิดซึงค่อนขา้งเป็นหลกัการทีจะเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถนาํไปประกอบกบัความรู้ทีไดจ้ากทฤษฎีในห้องเรียน ช่วยให้ความรู้
ทีไดใ้นหอ้งเรียนดียงิขึน 

2. เขา้ใจหลกัวธีิการปฏิบติัโดยอาศยัเหตุผล เขา้ใจโลกและสังคม ตดัสินปัญหาดว้ย 

สติปัญญาโดยไม่ใชอ้ารมณ์ มีหลกัการและทฤษฎีประกอบการตดัสินใจ 

3. ผลต่อชีวิตนิสิต/นกัศึกษา ช่วยนิสิต/นกัศึกษาในการพฒันาดา้นสมอง มีความคิด
เหตุผล และความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม ปราศจากผลประโยชน์ต่างๆ ทีจะมาผูกพนัทีจะ
ก่อใหเ้กิดความเอนเอียงจากความเป็นธรรม 

จากพฒันาการจากอดีตสู่ปัจจุบนักิจกรรมนิสิต/นักศึกษาค่อนขา้งซบเซาและมีการ
ปรับเปลียนรูปแบบกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา เป็นงานทุกประเภททีนิสิต/นกัศึกษาจดัขึนนอกเวลา



 
 
 

 
 

เรียน ทงัภายในและภายนอกสถาบนั โดยทวัไปจะไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนในหลกัสูตรโดยตรง ไม่
มีการให้คะแนน ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา จะเข้ามาร่วมเป็นเพียงผู ้
สังเกตการณ์ได ้กิจกรรมจดัขึนเพือความสนุกสนานเพือความรู้ และสนองความตอ้งการและความ
สนใจของนิสิต/นกัศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิต/นกัศึกษาไดน้าํความรู้ ความสามารถของตนมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์  
 

.   ประเภทของกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา  
 การจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้

หลายประเภท ซึงขึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและพฒันานิสิต/นกัศึกษาจะพบวา่ใน
ประเทศไทยไดมี้การแบ่งงานกิจกรรมนิสิต นกัศึกษาไวด้งันี 

 กรรณิกา  พิริยะจิตรา (2547:125) ไดแ้บ่งลกัษณะของงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
ดงันี 

1. กิจกรรมส่วนกลาง  

2. กิจกรรมวชิาการ  

3. กิจกรรมนนัทนาการและกีฬา 
4. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

5. กิจกรรมการเมือง 

สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ (2538 : 127-128) ไดแ้บ่งลกัษณะของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไวว้า่ 
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ  

1. กิจกรรมส่วนกลาง 

2. กิจกรรมวชิาการ 

3. กิจกรรมกีฬา 
4. กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม 

5. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

6. กิจกรรมนนัทนาการ 

7. กิจกรรมการเมือง 

 ธิดารัตน์  บุญนุช (2543:6-9) แบ่งประเภทลกัษณะของกิจกรรมทีนิสิต/นกัศึกษาทาํ
ตามวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเหล่านนั ได ้  ประเภท คือ  



 
 
 

 
 

 . กิจกรรมด้านการปกครอง รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ สโมสรนิสิต/นักศึกษา 
องคก์ารบริหารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา สภานิสิต/นกัศึกษา คณะกรรมการนิสิต/นกัศึกษา เป็นตน้ 

กิจกรรมประเภทนีมีจุดหมายเพือ  

    .  เป็นห้องปฏิบติัการเพือให้นิสิต /นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผูน้ํา ฝึกการทาํงาน
ร่วมกนัและใชค้วามรู้ทีเรียนมาใหเ้กิดประโยชน์  
    .  เป็นกระบอกเสียงใหก้บันิสิต/นกัศึกษา เป็นตวัแทนให้เพือนิสิต/นกัศึกษา นายก
สโมสรหรือนายกองค์การนิสิต/นักศึกษาจะศึกษาความตอ้งการและความสนใจของเพือนนิสิต /

นกัศึกษาทีพวกเขาเป็นตวัแทนเพือใชข้อ้มูลประกอบในการวางนโยบายหรือตดัสินใจในเรืองราวที
เกียวขอ้งกบัผลได ้ผลเสียของเพือนนิสิตนกัศึกษา   
   .  ให้บริการแก่เพือนิสิต/นักศึกษา งานให้บริการนีอาจเป็นงานทีเสริมงานของ
หน่วยงานอืนๆ ของสถาบนัทีดําเนินอยู่ ชนิดของงานทีให้บริการขึนอยู่กับความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร งานทีให้บริการอาจเป็นงานประเพณีประจาํปี หรืองานตามเทศกาลสําคญัๆ 

หรือการจดับรรยายพิเศษ เป็นตน้  

 .  เป็นผูป้ระสานงานและสือสารข่าวระหวา่งคณาจารย ์ผูบ้ริหารและนิสิต/นกัศึกษา
ทีทาํงานในองค์การจะยงัขาดประการณ์และด้อยคุณวุฒิภาวะทีจะแกปั้ญหาของสถาบนัก็ตามแต่
สติปัญญา ความคิดฝัน และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาจะช่วยให้สถาบนัมีหูตาทีกวา้ง ใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยสถาบนัใหม้องปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งลึกซึง  

 . กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมทีมุ่งเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน
วิชาการให้แก่นิสิต/นกัศึกษา นิสิต/นกัศึกษาอาจจะจดักิจกรรมตามวิชาเอกทีตนเรียน เช่น ชมรม
วทิยาศาสตร์ ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมถ่ายภาพ เป็นตน้  

 บุคลากรนิสิต/นักศึกษาและนกัการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการพฒันานิสิต/นักศึกษามี
ความเห็นว่าการผสมผสานหลกัสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรเขา้ด้วยกนัจะเป็นประโยชน์แก่
นิสิต/นักศึกษามากเพราะถ้าจะจดักิจกรรมนอกหลักสูตรเขา้ด้วยกันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต/

นกัศึกษามากเพราะถา้กิจกรรมวิชาทีให้มีการมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันิสิต/นกัศึกษา
โดยเชิญอาจารย์เป็นผู ้บรรยายปัญหาทังในและนอกสาขาทีอาจารย์สอนจะช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษามากขึน  

 . กิจกรรมกีฬา กิจกรรมประเภทนีมีอาทิเช่น ฟุตบอล ว่ายนาํ รักบี กระบีกระบอง 

เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีมุ่งพฒันานิสิต/นกัศึกษาในดา้นร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทกัษะในการกีฬา 
การฝึกซอ้ม นอกจากนียงัทาํให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินดว้ย ในระดบัอุดมศึกษากิจกรรมจึง



 
 
 

 
 

จดัเป็นกิจกรรมทีนิยมแพร่หลายในหมู่นิสิต/นักศึกษามากประเภทหนึงเพราะนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างพลานามยัและผอ่นคลายความตึงเครียดแลว้ยงัเป็นการสร้างชือเสียงใหแ้ก่สถาบนัอีกดว้ย  

 . กิจกรรมอาสาพฒันา   เป็นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และการออกค่ายอาสาพฒันา
สังคมของนิสิต/นกัศึกษา รวมทงักิจกรรมทีเกียวกบัการศึกษาปัญหาสังคมและแหล่งเสือมโทรม
กิจกรรมประเภทนีเปิดโอกาสให้นิสิต/ศึกษาไดใ้ช้วิชาความรู้ของตนในการพฒันาชุมชน ไดรู้้จกั
ช่วยเหลือผูอื้น และผลจากการร่วมกิจกรรมอาสาพฒันาทาํให้นิสิต/นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์
ตรงอันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสภาพทีแท้จริงของสังคมในเมืองและชนบท เข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต/นกัศึกษา ประชาชนและขา้ราชการที เกียวขอ้งไดรู้้วิธีแกปั้ญหาสภาพ
ความเป็นจริง ไดเ้ผยแพร่ชือเสียงเกียรติคุณของ สถาบนั และเกิดความสามคัคีในหมู่นิสิต/นกัศึกษา  
 . กิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรม เป็นกิจกรรมทีมุ่งเสริมความรู้ และประสบการณ์
ให้นิสิต /นักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ช่วยให้นิสิต /นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ศิลปวฒันธรรมดว้ยการปฏิบติัจริง และเป็นการทาํนุบาํรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอีก
ด้วย  กิจกรรมส่วนใหญ่เกียวขอ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ซึงอาจแบ่งได้เป็น  

ลกัษณะ คือ การจดังานประเพณี เทศกาล และวนันกัขตัฤกษ์ การแสดงศิลปะวฒันาธรรมพืนบา้น 

เช่น ดนตรี ละครและการจดันิทรรศการพืนฐานทางวฒันธรรม เช่น บทกลอน การปักทอ  

 . กิจกรรมดา้นการเมือง เป็นกิจกรรมทีสอนนิสิต/นกัศึกษาถึงเหตุการณ์เรืองราวของ
โลกและสังคมกิจกรรมนีเกิดขึนเนืองจากนิสิต/นักศึกษามีสํานักทีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติขอ้จาํกดัของกิจกรรมดา้นการเมืองก็คือ นิสิต/นกัศึกษาทีสนใจกิจกรรมดา้นนี มกัจะถูก
เพ่งเล็งว่าเป็นพวก “หัวกา้วหน้า” หรือ “นกัปฏิรูปสังคม”เป็นพวกทีชอบประทว้งหรือก่อความ
วุ่นวายของผูบ้ริหารในสายตาผูบ้ริหารสถาบนั ฉะนันภายนอกจากนียงัเป็นกิจกรรมทีง่ายต่อการ
แทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ภายนอกสถาบนั ฉะนนัภายหลงัทีคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน
ไดมี้คาํสังที /  เรืองการดาํเนินการเกียวกบักิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษาและนกัเรียนเป็นตน้มา 
กิจกรรมการเมืองก็มิไดมี้การบรรจุไวใ้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาแต่ก็ยงัมีนิสิต/นกัศึกษาบางกลุ่มที
สนใจการเมืองและสังคมและจดักิจกรรมออกมาในลกัษณะงานบาํเพญ็ประโยชน์และพฒันาสังคม 

หรืองานวิชาการซึงก็ไม่ไดรั้บการขดัขวางจากสถาบนั ถา้กิจกรรมเหล่านีไม่ขดัต่อความมนัคงและ
ปลอดภยัของประเทศ  

 สรุปไดว้า่   ประเภทของกิจการนิสิต/นกัศึกษาขึนอยูก่บัรูปแบบของมหาวิทยาลยันนัๆ 

ซึงแต่กิจกรรม  ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพือการพฒันากาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และไม่เป็น
อนัตรายต่อนิสิต/นกัศึกษาทงัสิน 

 



 
 
 

 
 

.   ความหมายขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
สโมสรนิสิต/นกัศึกษา หรือองค์การนิสิต/นกัศึกษานนั ถึงแมจ้ะมีชือทีต่างกนั แต่ก็มี

ความหมายเหมือนกนั คือ เป็นองคก์ารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาระดบัสถาบนั ซึงแต่ละสถาบนัจะมี
สโมสร หรือองค์การนิสิต/นักศึกษาเพียงการเดียว เพือทาํหน้าทีเป็นตวัแทนของนิสิต/นักศึกษา
ทงัหมดของสถาบนัตลอดจนให้การสนับสนุน และควบคุมองค์กรกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาทุก
องค์กรในสถาบนั จากบทบาทหนา้ทีในการเป็นตวัแทน และเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินกิจกรรม
นกัศึกษาของสถาบนั และเป็นองคก์ารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีไม่ไดส้ังกดัคณะใด หรือฝ่ายใดใน
สถาบนั นกัวชิาการจึงจดัใหกิ้จกรรมทีเกียวกบัสโมสรนกัศึกษา หรือองคก์ารนิสิต/นกัศึกษาให้เป็น 

“กิจกรรมส่วนกลาง”  

 คาํวา่ “สโมสรนิสิต/นกัศึกษา” นนั ส่วนมากใชเ้รียกองคก์ารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ระดบัสถานบนัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เช่น สโมสรนิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยั หรือสโมสร
นิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต เป็นตน้ ส่วนคาํวา่ “องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา” นนัใช้เรียก
องค์การกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาระดบัสถาบนั ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เช่น องค์การนิสิต/
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์หรือองคก์ารนิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล เป็นตน้ นอกจาก
ชือต่างกนัแลว้ องคป์ระกอบก็ต่างกนั คือ องคป์ระกอบขององคก์ารนิสิต/นกัศึกษานนัประกอบดว้ย 

นอกจากนนัในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐก็ใช้เรียกองค์กรกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาคณะว่า สโมสร
นิสิต/นักศึกษาอีกด้วย เช่นสโมสรนิสิต/นักศึกษาคณะเกษตร สโมสรนิสิต/นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ สโมสรนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนนั ปัจจุบนัยงัไม่มีสภา
นิสิต/นักศึกษา บทบาทหน้าทีหลักของสโมสรนิสิต/นักศึกษาจึงมีเพียงการจดักิจกรรมนิสิต/
นักศึกษาส่วนกลางของสถาบันเท่านัน  การควบคุมองค์การอืนๆ  จากนิสิต/นักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงมีนอ้ยมาก 

 การบริหารงานกิจกรรมในส่วนของนิสิต/นักศึกษา  แบ่งเป็น  ระดบั  คือ  สโมสร
นิสิต/นกัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั  และคณะกรรมการนิสิต/นกัศึกษาในระดบัคณะ 

 ในระดบัมหาวทิยาลยัมีการบริหารสโมสรนิสิต/นกัศึกษา  แบบ คือ 

 แบบที    เป็นโครงสร้างการบริหารทีประกอบดว้ยกรรมการ  ชุด  ไดแ้ก่ องค์การ
บริหารสโมสรนิสิต/นกัศึกษา  และสภานิสิต/นกัศึกษา 
 องค์การบริหารสโมสรนิสิต /นักศึกษา   ประกอบด้วย   คณะกรรมการบริหาร  

เจา้หนา้ทีสโมสร  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   และคณะกรรมการชมรมในฝ่ายเหล่านนั 



 
 
 

 
 

 องค์การบริหารสโมสรนิสิต/นักศึกษา  ดาํเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารซึงมี
นายกสโมสร  หรือ  นายกองค์การเป็นประธาน  และมีคณะกรรมการซึงประกอบดว้ย  อุปนายก  

เหรัญญิก  เลขานุการ  ประธานฝ่ายต่างๆ  และหัวหน้านิสิต/นักศึกษาคณะต่างๆ  คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิต/นกัศึกษา  ยกเวน้หวัหนา้นิสิต/นกัศึกษาคณะต่างๆมาจากการเลือกตงัทวัไปของ
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนั  โดยผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือพรรค  มีการหา
เสียงเลือกตงัหรือพรรคทีไดรั้บเลือกมีวาระการบริหารงาน  ปี 

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีดาํเนินงานสโมสรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีระบุ
และให้สอดคล้องกับนโยบายทีแถลงไวต่้อสภานิสิต/นักศึกษา  นอกจากนียงัพิจารณาจดัสรร  

ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณของสโมสร  และวางระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้ปฏิบติั  และขอ้แนะนาํ
เกียวกบัการดาํเนินงานของสโมสรทีไม่ขดัต่อระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 สภานิสิต/นกัศึกษา  คณะกรรมการสภา ประกอบดว้ยสมาชิกทีมาจากการเลือกตงัของ
นิสิต/นกัศึกษาภายในคณะ  เช่นเดียวกบัฝ่ายนิติบญัญติัของประเทศคือ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในนโยบายและงบประมาณขององคก์ารบริหารสโมสรนิสิต/นกัศึกษาควบคุม  ดูแลการดาํเนินงาน  

และตรวจสอบการทาํงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ  พิจารณาแกไ้ขและรับรองระเบียบ
ขอ้บงัคบัของสโมสรนิสิต/นักศึกษา  ประสานงานและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของนิสิต/นักศึกษา
ประเมินผลการดาํเนินงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิต /นกัศึกษาและให้ขอ้เสนอแนะทีควร
ปรับปรุง 

 แบบที  คณะกรรมการแบบเดียว  คือ  คระกรรมการบริหารสโมสรนิสิต /นกัศึกษา 
ซึงมีนายกสโมสรนิสิต/นกัศึกษาเป็นประธาน  และมีคณะกรรมการดาํเนินงาน  แตกต่างจากแบบที 

 ตรงทีไม่มีสภานิสิต/นกัศึกษาทาํหน้าทีเป็นฝ่ายตรวจสอบการทาํงานของสโมสร  (ธิดารัตน์ บุญ
นุช , 2543: 23-24) 

 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมส่วนกลางในสถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไปมีดงัต่อไปนี  

 .  เพือส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทํางานในระบอบ
ประชาธิปไตย  

 . เพือเป็นกลไกลของสถาบนัอุดมศึกษาในการให้การสนับสนุนและควบคุมการ
ดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั  

 . เพือเป็นเครืองมือในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาทางดา้นสังคมและการทาํงานร่วมกบั
ผูอื้น  

 . เพือส่งเสริมใหนิ้สิต/นกัศึกษาเป็นสมาชิกทีดีของสังคม โดยสอนให้นิสิต/นกัศึกษา
มีความรับผดิชอบต่อองคก์ารหรือสมาคมทีตนเป็นสมาชิก  



 
 
 

 
 

 . เพือเสริมสร้างความสมานสามคัคีในหมู่นิสิต/นกัศึกษา  
 

.   ทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา  
 แอสตินไดเ้สนอทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนิสิต/นกัศึกษาทีอธิบายถึงปัจจยัทีจะทาํให้

นิสิต/นกัศึกษาคงอยูใ่นสถาบนัไม่ออกหรือตกออกกลางคนั และมีพฒันาการในดา้นต่างๆ สูงทฤษฎี
ดงักล่าวไดอ้ธิบายถึงสาระสาํคญั  ประการไวด้งันี  

 . การมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้แรงกาย แรงใจ สัมพนัธ์กบัสิงต่างๆ ซึงอาจเป็นสิง
ทวัๆ ไป เช่น ประสบการณ์ในการเป็นนิสิต/นกัศึกษา หรือสิงทีเฉพาะเจาะจงได ้เช่น การเตรียมตวั
สอบวชิาใดวชิาหนึง  

 . การมีส่วนร่วมจะเกิดขึนในลกัษณะทีต่างกนั ปริมาณทีต่างกนั และเวลาทีต่างกนั  

 . การมีส่วนร่วมนนัมีทงัในเชิงปริมาณทีวดัไดเ้ป็นจาํนวนชวัโมง และในเชิงคุณภาพ
ทีตรวจสอบไดจ้ากความเขา้ใจในงานทีไดรั้บมอบหมาย  

 . การพฒันาดา้นการเรียนรู้และบุคลิกภาพของนิสิต /นักศึกษาทีเกิดจากโปรแกรม
ศึกษานันเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาณและคุณภาพของการมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษาใน
โปรแกรมการศึกษานนั  

 . ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบติัการใดๆ ทางการศึกษานนัเกียวโดยตรง
กบัความสามารถของนโยบายและการปฏิบติัการทีจะเพิมการมีส่วนร่วมของนิสิต/นกัศึกษา   
 การศึกษาของแอสตินทีพบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเป็นปัจจยั
สําคญัประการหนึงทีจะช่วยให้นิสิต/นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองนนัแนวคิดเกียวกบัพฒันาตนเองนี
สอดคล้องกับแนวคิดในการพฒันานิสิต/นักศึกษาของชิคเกอริง (Chickering, ) ทีเชือว่า
สภาพแวดล้อมในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์และมนัคง (ธิดารัตน์ บุญนุช , 2543 : 9) 

 

. .   รูปแบบกระบวนการพัฒนานิสิต /นักศึกษาของมิเลอร์และพรินซ์  ( Student  

Development Process Model) 
รูปแบบการพัฒนานิสิต/นักศึกษาทีมิเลอร์และพรินซ์นําเสนอ สามารถนํามาใช้ได้

โดยทวัไปและเป็นโครงสร้างการส่งเสริมการพฒันานิสิต/นกัศึกษาของสมาคมบุคลากรอุดมศึกษา
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American College Personnel Association : ACPA) ซึงประกอบดว้ย
กิจกรรมทีสาํคญั 4 ประการ ดงันี 



 
 
 

 
 

1. การตงัเป้าหมายในการพฒันานิสิต/นกัศึกษา  เนืองจากนิสิต/นกัศึกษาส่วนมากเขา้ศึกษา
ในมหาวิทยาลยัโดยไม่มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพและเป้าหมายในชีวิตทีแน่นอน จึงพบว่า
เมือนิสิต/นักศึกษาเขา้มาศึกษาแล้ว ตนเองไม่มีความเหมาะสมกบัสาขาวิชาทีเรียน จึงทาํให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ เช่น การประสบปัญหาในการเรียน การออกจากสถาบนัการศึกษากลางคนั ดงันัน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยความร่วมมือกนัของบุคลากรทุกฝ่ายตงัแต่ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรนิสิต/

นกัศึกษา รวมทงันิสิต/นกัศึกษา ร่วมกนัพฒันานิสิต/นกัศึกษาในดา้นการจดัการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม การพฒันานิสิต/นกัศึกษานอกหลกัสูตร เช่น การจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา เพือช่วยให้
นิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสิต/นกัศึกษาและเป้าหมาย
ของสถาบนั ดังนันสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องมีการตงัเป้าหมายในการพฒันานิสิต/นักศึกษาให้
ชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้

2. การประเมินระดบัการพฒันาของนิสิต/นกัศึกษาการประเมินระดบัการพฒันาของนิสิต/

นักศึกษา  เป็นกิจกรรมทีช่วยให้นิสิต/นักศึกษารู้ถึงสภาพหรือระดับการพัฒนาตนเอง  ซึง
ประกอบดว้ย 6 ลาํดบัขนัตอน ดงันี 

2.1 ประเมินความตอ้งการพฒันาของนิสิต/นกัศึกษา 
2.2 ประเมินเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ฉพาะในดา้นการศึกษาและดา้นส่วนตวั 

2.3 ประเมินระดบัการพฒันาโดยละเอียดทงัปัจจุบนัและทีประสบความสาํเร็จแลว้ 

2.4 ประเมินการจดัทาํแผนการพฒันาโดยใชท้รัพยากรและยทุธวธีิต่างๆเพือใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีพึงประสงค ์

2.5 ประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

2.6 ประเมินผลในลกัษณะทีมุ่งสู่เป้าหมายทีวางไวแ้ละเป้าหมายขนัสุดทา้ย 

         3. ยทุธวธีิในการพฒันานิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการทีใชใ้นการพฒันานิสิต/

นกัศึกษา 3 วธีิ คือ 

3.1 การสอน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัสภาพการณ์  สถาบนัอุดมศึกษา 
เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต/นกัศึกษาเพือปรับสภาพการ
เรียนการสอนให้เอือต่อการพฒันานิสิต/นกัศึกษา เช่น การเปิดวิชา การจดัโครงการฝึกอบรม เป็น
ตน้ 

3.2 การเป็นทีปรึกษา เป็นกิจกรรมทีเกียวกบัการใหค้าํปรึกษาหรือการแนะแนว เพือช่วยให้
ความตอ้งการและความสามารถของนิสิต/นกัศึกษาชดัเจนยิงขึน และช่วยให้การวางแผนในการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของนิสิต/นกัศึกษา 



 
 
 

 
 

3.3 การจดัสภาพแวดลอ้ม เพือให้เป็นสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้และการพฒันา
นิสิต/นกัศึกษา 

4. การประเมินโปรแกรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษา  การประเมินโปรแกรมการพฒันานิสิต/

นกัศึกษา เป็นการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษา 
โดยการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมของโปรแกรมกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมทีตอ้งการก่อใหเ้กิดขึนในตวันิสิต/นกัศึกษา(สาํเนาว ์ขจรศิลป์ , 2539 : 22-23) 

 

. .   ทฤษฎกีารพฒันานิสิต/นักศึกษาตามแนวคิดของชิคเกอริง 

 ชิ ค เกอ ริงได้ เ สนอแนวคิดในการพัฒนา นิ สิ ต /นัก ศึกษา ซึ งนักการ ศึกษา
ระดบัอุดมศึกษานิยมใชแ้นวทางในการพฒันานิสิต/นกัศึกษา แนวคิดของชิคเกอริงนีเรียกวา่ Seven 

Vectors of  Development ประกอบดว้ยการพฒันา  ดา้น คือ การพฒันาความสามารถ การจดัการ
กบัอารมณ์ การพฒันาความเป็นตวัของตวัเองการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน การเป็นอิสระในการ
สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้นการพฒันาเป้าหมาย และการพฒันาความมีคุณธรรม  

 การพฒันานิสิต/นักศึกษาทงั  ด้าน ตามแนวความคิดของชิคเกอริง และไรเซอร์นี
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายและหลกัการในมาตรา  แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

ทีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้น
ได้อย่างมีความสุข” ดงันัน ในงานวิจยันีจึงใช้แนวคิดของชิคเกอร์ริง และไรเซอร์เกียวกบัการ
พฒันาการ  ดา้น ของผูน้าํนิสิตนกัศึกษา (ธิดารัตน์ บุญนุช , 2543 : 11-13) 

 

.   ประโยชน์ของกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนิสิต/นกัศึกษาทีร่วมกนัทาํกิจกรรมใน

ดา้นต่างๆต่อไปนี  

. ดา้นวิชาการและสติปัญญา  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็นส่วนเสริมและสนบัสนุน
การเรียนในชนั ถา้มีการจดักิจกรรมให้ดีแลว้ ก็จะสามารถนาํเอาความรู้จากชนัเรียนมาประยุกตเ์ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มนอกชนัเรียนได ้เช่น นิสิต/นกัศึกษาสาขาวารสารศาสตร์อาจจดัทาํหนงัสือพิมพ์
ของสถาบนั นิสิต/นกัศึกษาสาขาดนตรีก็จดักิจกรรมประเภทแสดงดนตรี เป็นตน้ ตวัอย่างเหล่านี
เป็นการนาํการเรียนหรือความรู้จากห้องเรียนไปประยุกตก์บักิจกรรมนอกชนัเรียนกิจกรรมแบบนี
จะช่วยให้นิสิต/นกัศึกษาได้ความรู้ทีแตกต่างและได้ประสบการณ์มากยิงขึน รวมทงัทาํให้เขา้ใจ
บทเรียนในชนัไดดี้ยิงขึน ดว้ยกิจกรรมบางอยา่งยงัเป็นการผสมผสานความรู้หลายๆ ดา้นของนิสิต



 
 
 

 
 

นกัศึกษา อาทิเช่น ถา้นิสิต/นกัศึกษาจะออกสิงพิมพด์า้นนิเวศวิทยา นิสิต/นกัศึกษาจะตอ้งนาํความรู้
ดา้นภาษา หนงัสือพิมพแ์ละวทิยาศาสตร์มาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั  

 . ดา้นสังคม   กิจกรรม/นิสิตนกัศึกษาจะช่วยสอนและฝึกทกัษะพิเศษในการติดต่อกนั
ในสังคมใหแ้ก่นิสิต/นกัศึกษา จะช่วยนิสิต/นกัศึกษาให้เกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึงถึงความเกียวพนั
กนัในสังคมสามารถเรียนได้ ทงัจากในและนอกชันเรียน แต่โอกาสทีจะได้สัมผสัจริงๆ กบัการ
แข่งขนันนัจะมีไดม้ากกวา่โดยการทาํกิจกรรม  

 กิจกรรมเป็นห้องปฏิบติัการทีมีค่ายิงของการใช้ชีวิตในสังคมเพราะกิจกรรมช่วยให้
นิสิต/นกัศึกษาเขา้ใจถึงอิทธิพลและแรงผลกัดนัของสังคมและวฒันธรรมต่อทศันคติ คุณธรรมและ
การแสดงออกของแต่ละคนและของกลุ่มนิสิต/นกัศึกษาในสังคมมหาวทิยาลยั  

 นอกจากประโยชน์ขา้งตน้แลว้ ความตอ้งการพืนฐานดา้นการสนบัสนุนคุน้เคยการคบ
หาสมาคม และความปรารถนาดีต่อกนัยงัเป็นสิงทีพบไดใ้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  
 . ดา้นการอยู่ร่วมกนั   กิจกรรมช่วยให้นิสิต/นกัศึกษาไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัเองช่วยให้
นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกนั ทาํงานร่วมกนั ประชุมร่วมกนั ฝึกหัดประสานงานกนั 

และเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน นอกจากนีกิจกรรมยงัช่วยให้นิสิต/นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกของกลุ่ม เมืออยู่ในกลุ่มนิสิต/นกัศึกษาจะลดลงความห่างเหินระหว่าง
บุคคลกนัไปเอง จะพฒันาความเขา้ใจต่อคนอืนทีลึกซึงขึนและยงัเกิดความพอใจทีรู้สึกว่าเป็นคน
ของกลุ่มดว้ย  

 . ดา้นพฒันาการในตวันิสิต/นกัศึกษา  กิจกรรมเป็นสิงทีช่วยให้งานดา้นพฒันาการ
ในตวันิสิต/นกัศึกษาบรรลุผลจากการทีทราบลกัษณะและภูมิหลงัของนิสิต/นกัศึกษาเกียวกบัความ
สนใจสุขภาพร่างกาย และพืนฐานทางสังคมก็สามารถทีจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาของ
นิสิต/นกัศึกษาในแต่ละขนัตอนไดเ้พราะนิสิต/นกัศึกษาแต่ละคนมีระดบัของวุฒิภาวะทางสังคมที
ต่างกนั ความตอ้งการก็แตกต่างกนัดว้ย ซึงสิงเหล่านีทาํนิสิต/นกัศึกษาแต่ละคนมีการพฒันาทาง
บุคลิกภาพแลว้นิสิต/นกัศึกษายงัไดพ้ฒันาดา้นคุณธรรมดว้ยเพราะคุณธรรมเกิดขึนไดจ้ากการเรียนรู้
และประสบการณ์ภายนอกชนัเรียนและจากการประยุกตก์บัสภาพบางประการ สิงเหล่านีลว้นไดม้า
จากกิจกรรมเพราะฉะนนักิจกรรมจึงช่วยนิสิต/นกัศึกษาได้ปรับตนเอง ฝึกฝนตนเองเพือชีวิตใน
อนาคต  

 . ฝึกการเป็นผูน้าํและการใชชี้วิตในระบบประชาธิปไตย จุดมุ่งหมายของการศึกษาก็
คือการสร้างพลเมืองทีดีของประเทศ กิจกรรมก็มีส่วนช่วยในเรืองนี คือ ช่วยเตรียมนิสิต/นกัศึกษา
เพือการมีชีวติในสังคมระบบประชาธิปไตย ช่วยใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วา่การเป็นพลเมืองดีนนั
เป็นอย่างไร ให้โอกาสได้พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามช่วยพฒันาความกล้าหาญทีมีคุณธรรม



 
 
 

 
 

ประกอบและรู้จักรักษากฎและระเบียบต่างๆ   เพือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาก็จาํต้องยึดหลักของประชาธิปไตย คุณธรรมและมาตรฐานต่างในสังคมด้วยและเปิด
โอกาสใหทุ้กคนเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ามความสนใจ ความสามารถ และทกัษะของแต่ละบุคคล  

 . เกิดความรักสถาบนัและรักการให้บริการชุมชน   กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเปิด
โอกาสเกิดการรวมตวักนัเป็นภาพในสถาบนั จากการได้ติดต่อกบัฉันท์เพือระหว่างกบัศิษยแ์ละ
บุคลากรอืนๆ ในสถาบนัทาํให้เกิดความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั กิจกรรมช่วยให้นิสิต/นกัศึกษาได้
รู้จกัทีมีส่วนให้แก่สถาบนัหรือ ชุมชนทีตนอยู่ร่วมดว้ย ซึงจะนาํไปสู่การให้สังคม หรือบริการแก่
สังคมต่อไปดว้ย  

 . ระบายพลงัของนิสิต/นกัศึกษา   การเรียนในมหาวทิยาลยันนัต่างจากโรงเรียนมธัยม 

นิสิต/นกัศึกษามีเวลามากขึนและอาจจะใชเ้วลาวา่งไปในทางทีไร้ประโยชน์และเป็นโทษต่อตนเอง
และสังคมได ้กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาจะช่วยให้นิสิตนกัศึกษาใช้เวลาว่างไปในการสร้างสรรค์ได้
รู้จกัใชพ้ลงัทีมีอยูใ่นตนไปในทางทีถูกทีควร (ธิดารัตน์ บุญนุช, 2543 : 3-6) 

กิตติรัตน์  ทบัทวี (2534 : 15-18) กล่าวถึง  ประโยชน์ของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษานนั
เป็นทียอมรับกนัวา่เป็นส่วนหนึงและเป็นส่วนสาํคญัทีขาดไม่ไดใ้นการจดัการศึกษาโดยเฉพาะอยา่ง
ยงิในระดบัอุดมศึกษา เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นประสบการณ์ ซึงประโยชน์ของการทาํกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษานนั สรุปเป็นประเด็นทีเกียวขอ้งกบัประโยชน์ของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา ไดด้งันี 

1. เป็นการเตรียมนิสิต/นกัศึกษาสาํหรับการดาํเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมใหนิ้สิต/นกัศึกษามีระเบียบวนิยัในตนเอง 

3. ใหนิ้สิต/นกัศึกษารู้จกัวธีิการทาํงานร่วมกนั 

4. เพิมพนูความสนใจขอนิสิต/นกัศึกษาใหก้วา้งขึน 

5. ใหนิ้สิต/นกัศึกษามีโอกาสในการพฒันาความสามารถพิเศษของตนเอง 

6. ใหเ้กิดความสาํนึกในการปฏิบติังาน ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑต่์างๆ 

7. เกิดการพฒันาความสามคัคีในสถาบนั 

8. เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นิสิต/นกัศึกษา 
9. เป็นการกระตุน้ใหนิ้สิต/นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้อยา่งบูรณาการ 

10. ส่งเสริมวทิยาการดา้นวชิาการและวชิาชีพแก่นิสิต/นกัศึกษา 
 

.   การพฒันากจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 ปัญหาของกิจกรรมส่วนกลางในสถาบนัอุดมศึกษาโดยทวัไปมีหลายประการดงัทีได้
กล่าวมาแล้ว ทาํให้กิจกรรมส่วนกลางของสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งยงัดาํเนินการไม่ได้ผลดี



 
 
 

 
 

เท่าทีควร จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนากิจกรรมส่วนกลางให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันากิจกรรมส่วนกลาง โดยทัวไปอาจพิจารณาดําเนิน
ดงัต่อไปนี  

1. กาํหนดเป้าหมายในการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
2. กาํหนดนโยบายในการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  เพือเป็นแนวทางการ 

ดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไวใ้นการกาํหนดนโยบาย 

2.1 ภารกิจดา้นการจดัการศึกษาของสถาบนั ซึงควรจดักิจกรรมทงัในหลกัสูตร 

และกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเอือประโยชน์และส่งเสริมซึงกนัและกนั 

2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัอุดมศึกษาใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมนิสิต/ 

นกัศึกษาซึงผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความสําคญัของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  และยึด
มนัทีจะให้ทุกๆฝ่ายในสถาบนัประสานความร่วมมือกนัปฏิบติัตามนโยบายในการพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไว ้

2.3 ความตอ้งการของนิสิต/นกัศึกษา  ซึงในวยันิสิต/นกัศึกษาไม่ชอบความจาํเจ  

ชอบกิจกรรมทีมีการปรับเปลียนรูปแบบทีแสดงถึงความคิดทีสร้างสรรคแ์ละเหมาะกบัยคุสมยั 

2.4 ความเตม็ใจทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของคณาจารย ์ 

2.5 การสนบัสนุนของบุคลากรนิสิต/นกัศึกษา 
2.6 การมีส่วนร่วมของนิสิต/นกัศึกษาในการกาํหนดและทบทวนนโยบายการ 

พฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ซึงองคก์ารบริหารสโมสรนิสิต/นกัศึกษาหรือผูแ้ทนนิสิต/นกัศึกษา 
ควรมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายร่วมกบัผูบ้ริหารของสถาบนัและคณะกรรมการทีไดรั้บแต่งตงัให้
ทาํหนา้ทีร่างนโยบายในการพฒันากิจกรรม  ผลจากการนีจะทาํให้ผูแ้ทนเกิดการเรียนรู้และยงัเป็น
การเริมตน้ทีดี  ระหวา่งผูบ้ริหารและนิสิต/นกัศึกษาอีกดว้ย 

3.  กาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ซึงสถาบนัควร 

กาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันา  ดงันี   

3.1 เพือใหนิ้สิต/นกัศึกษา  เขา้ร่วมกิจกรรมทงัในและนอกชนัเรียน 

3.2 เพือส่งเสริมใหฝ่้ายต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันานิสิต/นกัศึกษา  ไดมี้ส่วน 

ร่วมในการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   
3.3 เพือใหนิ้สิต/นกัศึกษาทีเขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บการพฒันาคุณธรรมและ 

บุคลิกภาพตามลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคข์องสถาบนั 

4. การดาํเนินการตามนโยบายและวตัถุประสงค ์

4.1 การปรับโครงสร้างองคก์ร จะช่วยพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  และช่วย 



 
 
 

 
 

ประสานความร่วมมือเพือพฒันานิสิต/นกัศึกษา  ทาํไดค้ล่องตวัยงิขึน 

4.2 การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนใน 

หลกัสูตรและกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเอือประโยชน์กนั   

4.3 สนบัสนุนใหนิ้สิต/นกัศึกษา  จดักิจกรรมตามความตอ้งการของตนเอง 

4.4 การพฒันาบุคลากรนิสิต/นกัศึกษา 
4.5 จูงใจและส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   

5.  ประเมินผลการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา(ธิดารัตน์ บุญนุช, : - ) 

 สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ (  : ) การพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ดงันี 

. ควรศึกษาสภาพและปัญหาของกิจกรรมส่วนกลางของสถาบนัเพือให้ไดข้อ้มูลใน
แง่มุมต่างๆ มาใชใ้นการพฒันากิจกรรมส่วนกลางของสถาบนั  

 .  ในกรณีทีสถาบันอุดมศึกษาขาดแคลนอาจารย์ทีป รึกษาที มีความ รู้และ
ประสบการณ์ทีเกียวกบักิจกรรมส่วนกลางนัน สถาบนัอุดมศึกษาควรหาทางสร้างแรงจูงใจให้
อาจารยส์นใจทาํงานเป็นอาจารยที์ปรึกษาองคก์ารบริหารหรือสภานิสิต/นกัศึกษา  
 .ควรจดัประชุมหรือสัมมนาอาจารยที์ปรึกษากิจกรรมเพือให้ไดท้ราบวตัถุประสงค ์

นโยบาย วิธีการดาํเนินงานตลอดจนปัญหาของกิจกรรมส่วนกลางของสถาบนัและบทบาทของ
อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมอยา่งชดัเจน  

 .  ควรจัดประชุมหรือสัมมนา นิสิต /นักศึกษา  เพือให้ นิ สิต /นักศึกษาทราบ
วตัถุประสงค ์นโยบาย วธีิการดาํเนินงาน ตลอดจนบทบาทหนา้ทีของตนเองอยา่งชดัเจน  

 . ควรปรับปรุงระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสโมสรนิสิต/นกัศึกษาหรือองค์การนิสิต/
นกัศึกษาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

 . ควรจัดหาวสัดุครุภัณฑ์และสถานทีทีมีความเหมาะสมเพือให้การสนับสนุน
กิจกรรมส่วนกลางของสถาบนั 

   . ในกรณีทีองค์การทีเกียวกับกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของสถาบันหรือองค์การ
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษายงัไม่มีความเหมาะสม ก็ควรพฒันาองค์การกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
เพือให้สามารถดํา เ นินการได้อย่ าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวทิยาลยั, ) 

 .  ความมีมาตรการต่างๆ  เพือให้นิ สิต /นักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยัและระเบียบขององคก์ารนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสมาํเสมอ  

 . ควรสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์กบัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาและนิสิต/นกัศึกษา
กลุ่มอืนๆ อยา่งสมาํเสมอ  



 
 
 

 
 

 . ควรจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่วนกลางอยา่งทวัถึงและสมาํเสมอ  

 . ควรจดัใหมี้การประเมินผล กิจกรรมส่วนกลางเป็นประจาํทุกปีการศึกษา  
 . ควรนาํผลจากการประเมินไปใชพ้ฒันากิจกรรมส่วนกลางในปีการศึกษาต่อไป   

 

.   การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้มีลกัษณะผู้นํา  
 การส่งเสริมและพฒันานิสิต/นักศึกษาในด้านสังคม โดยเฉพาะให้มีความสามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นให้เป็นผูน้าํและผูต้ามทีดีนนั เป็นหน้าทีอย่างหนึงของสถาบนัอุดมศึกษา การ
พฒันานิสิต/นกัศึกษา ให้มีลกัษณะดงักล่าวมีหลายวิธี เช่น การประชุมสัมมนาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 
การเปิดสอนวิชาการฝึกทกัษะผูน้าํ การฝึกอบรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีลกัษณะผูน้าํ และการส่งเสริม
นิสิต/นกัศึกษาให้ทาํกิจกรรมนกัศึกษาในตาํแหน่งผูน้าํนกัศึกษาซึงจะทาํให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้
และเกิดประสบการณ์ตรงจากการทาํงาน เพราะการทาํงานในตาํแหน่งผูน้าํดงักล่าวทาํให้นิสิต/
นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน มีการติดต่อกบัอาจารย ์และบุคคลภายนอก จึงเป็นการเพิม
ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นสังคม การทาํงาน การแกปั้ญหาต่างๆ ของสโมสรนิสิต/นกัศึกษา
และองค์การนิสิต/นกัศึกษา เป็นการฝึกผูน้าํและผูต้ามทีดีซึงเป็นการสร้างภาวะผูน้าํให้แก่นิสิต/
นกัศึกษา ให้สามารถนาํทกัษะและประสบการณ์ ออกไปปฏิบติังานในโลกของความเป็นจริงเป็น
อยา่งดี (Roberts, ) 

 ถึงแมว้่าการส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาให้ทาํกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาในตาํแหน่งผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษาดงักล่าว จะเป็นวิธีการสร้างภาวะผูน้าํให้แก่นิสิต/นกัศึกษาทีดี แต่การเรียนรู้จากการ
ทาํงานดงักล่าวจะเกิดขึนได ้ก็ต่อเมือนิสิต/นกัศึกษาไดมี้โอกาสทาํงานเป็นเวลานานพอสมควร การ
ทาํงานในระยะแรกๆ ทีนิสิต/นกัศึกษายงัไม่มีประสบการณ์จึงเป็นการทาํงานทีตอ้งลองผิดลองถูก
อยู่ตลอดเวลาการทาํงานในลกัษณะดังกล่าวย่อมทาํให้คุณภาพของกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไม่ดี
เท่าทีควร และนิสิต/นกัศึกษาก็เกิดการเรียนรู้ไดช้้า วิธีการพฒันาภาวะผูน้าํให้แก่นิสิต/นกัศึกษาที
ดีกว่าคือ การผสมผสานระหว่างการเปิดสอนวิชาการฝึกทักษะผู ้นํา หรือการฝึกอบรมนิสิต/
นกัศึกษาให้มีลกัษณะผูน้าํกบัการส่งเสริมนิสิต/นกัศึกษาให้ทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในตาํแหน่ง
ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้มีลกัษณะผูน้าํดว้ยวิธีผสมผสานดงักล่าวยอ่มทาํให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ทงัทางดา้นทฤษฎี และการปฏิบติังาน (สาํเนาว ์ ขจรศิลป์,  : 144) 

องค์กรกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทุกองค์กรในสถาบนั ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางการจดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีสาํคญัๆ ของสถาบนั สโมสรนิสิต/นกัศึกษาและองคก์ารนิสิต/นกัศึกษานนั 

มีอาํนาจหน้าทีในการดาํเนินกิจกรรมตามระเบียบหรือข้อบงัคบัของสโมสรนิสิต/นักศึกษาหรื



 
 
 

 
 

องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา สโมสรนิสิต/นกัศึกษาโดยทวัไปมีแต่องค์กรดา้นบริหาร จึงไม่มีสภานิสิต/
นักศึกษาส่วนองค์การนิสิต/นักศึกษานันโดยทวัไปประกอบด้วยองค์การบริหารและสภานิสิต/
นกัศึกษา ซึงมีหนา้ทีหลกัในการจดัสรรงบประมาณและควบคุมการดาํเนินงานขององคก์รกิจกรรม
ทุกองคก์รทีสังกดัองคก์ารบริหาร  

 การดาํเนินงานของสโมสรนิสิต/นกัศึกษาและองค์การนิสิต/นกัศึกษาโดยทวัไปยงัมี
ปัญหา อุปสรรคอยู่หลายประการ จึงมีความจาํเป็นทีผูบ้ริหารฝ่ายกิจการนิสิต/นกัศึกษา และผูน้าํ
นิสิต/นักศึกษาควรร่วมมือกนั เพือหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพฒันา
กิจกรรมส่วนกลางให้บรรลุตามวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้การพฒันากิจกรรมส่วนกลางทีสําคญั
ประการหนึงคือ การพฒันาภาวะผูน้าํให้แก่นิสิต/นักศึกษาทุกระดบั โดยมีหลกัการทีว่า ถ้าผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษา ซึงเป็นกรรมการขององคก์ารนิสิต/นกัศึกษาและองคก์รกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็น
ผูน้าํทีมีภาวะผูน้าํ ก็ย่อมสามารถจดักิจกรรมีมีคุณภาพทีดี ซึงจะทาํให้กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเป็น
เครืองมือทีดีในการพฒันา องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
 สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งไดส้นบัสนุนให้นิสิต/นกัศึกษา จดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ประเทศต่างๆ ขึนเป็นประจาํ กิจกรรมสโมสรนิสิต/นักศึกษา หรือองค์การนิสิต/นักศึกษา เป็น
กิจกรรมทีให้โอกาสนิสิต/นกัศึกษาไดท้ดลองทาํงานในรูปของการปกครองตนเอง โดยยึดรูปแบบ
การทาํงานในวิถีทางประชาธิปไตยเพือให้การสนับสนุนและควบคุมการดาํเนินงานขององค์กร
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทุกองคก์รของสถาบนั สโมสรนิสิต/นกัศึกษา หรือองค์การนิสิต/นกัศึกษา 
ซึงทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั  

 

.  แนวคิดนโยบายการพฒันากจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 

4.   แผนพฒันาฯฉบับที 11  

 กรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯฉบบัที  11 ในพระราชกิจจา
นุเบกษา(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554 : 9)  เมือวนัที 14 ธนัวาคม 2554 

มีแนวคิดทีต่อเนืองจากแผนพฒันาฯฉบบัที 8 - 10 โดยยงัคงยึดแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการ
เป็นองคร์วมทีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มีการเชือมโยงทุกมิติของการพฒันาอยา่งบูรณาการ
ทงัมิติตวัคน  สังคม  เศรษฐกิจ  สิงแวดล้อมและการเมืองเพือสร้างภูมิคุม้กนัให้พร้อมเผชิญการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนทงัในระดบัปัจเจกครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติขณะเดียวกนัให้
ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ  เพือให้การ



 
 
 

 
 

พฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยงัยนื  พร้อมทงัเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพือเป็นรากฐานการพฒันา
ประเทศทีสําคญั  ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวฒันธรรม)ให้
ความสําคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตงัแต่ระดบัปัจเจก
ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการความเสียง และปรับตวัเขา้กบัการเปลียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สําหรับการ
เสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง 

โดยใชภู้มิปัญญา  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค ์

  

4.2  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แก้ไขเพมิเติม ( พ.ศ.  -  ) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติม ( พ.ศ.  -  )

(2547 : 12-15)ไดก้าํหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์
ทงัร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษายึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสําคญัทีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพโดยเนน้ความสําคญัทงัความรู้คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาและมีสาระสําคญั
ดงันี 

 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

 มาตรา 23 การจดัการศึกษาทงัการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัตอ้งเน้นความสําคญัทงัความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 
 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 มาตรา 25 รัฐส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวน
พฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนยกี์ฬา  และนนัทนาการ  แหล่งขอ้มูลและ
แหล่งการเรียนรู้อืนอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ   



 
 
 

 
 

 มาตรา 26 ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
 

4.3  แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี  ฉบับท ี  (พ.ศ.  - ) 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี ฉบบัที  (พ.ศ.  - )กระทรวงศึกษาธิการได้
มอบหมายใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาํเนินการจดัทาํแผนอุดมศึกษาระยะยาว   ปี
ฉบบัที  (พ.ศ.  - ) ขึนโดยมีเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพือผลิตและ
พฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสนบัสนุนการพฒันาทียงัยนืของทอ้งถินไทย 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ตงัอยูบ่นพืนฐาน
แนวคิด  “การศึกษาเป็นหัวใจหลกัของการพฒันาประเทศ” และมุ่งเน้นให้เกิด “เอกภาพดา้น
นโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบติั” มีการทาํงานในเชิงรุกไปขา้งหน้าภายใตก้ารวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการใหม่เพือให้อุดมศึกษาเอือต่อการพฒันาทงัปวงไดอ้อกแบบโดย
คาํนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพฒันาอุดมศึกษาเพือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic direction) กรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาวฯสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศทีมุ่งสู่
“สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และ“สังคมฐานความรู้เพือ
วางรากฐานการพฒันา โดยมีเป้าหมายรวมคือ“สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า
อุดมศึกษาจะตอ้งผลิตกาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนของภาคการผลิต/การบริการ
และภาคสังคม  ส่วนหนึงของแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี ฉบบัที  (2551:3) ไดใ้ห้แนวทางการ
พฒันาเยาวชนนกัศึกษา และบณัฑิตในอนาคต ขอยกแนวทาง  ขอ้  ทีเกียวขอ้ง คือ 

 1.  อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพือเพิมพืนทีการเรียนรู้ของเยาวชน
และนกัศึกษา ในรูปแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพืนฐานทีขา้มพน้
ความรู้วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการทีฝังตวั 

(Tacit  knowledge and ability) ทีหาไม่ไดจ้ากการเรียนการสอนในห้องทีขาดปฏิสัมพนัธ์ โดยปรับ
รูปแบบและเนือหาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม, การบูรณาการกิจกรรมนอกหลกัสูตรและชีวิตจริง
เข้ากับหลักสูตรเป็นอีกแนวทางหนึงเพือให้นักศึกษาได้ฝึกมีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่อ
อาจารยม์ากกวา่การสอนจากตาํราอยา่งเดียว 

 

 



 
 
 

 
 

 2.   นอกเหนือจากวชิาการแลว้อุดมศึกษาควรจดัใหมี้การเรียนการสอนและกิจกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิงพฒันาการทางด้านการสือความการตัดสินใจการพฒันาความเป็นผูน้ําการ
แกปั้ญหาการทาํงานเป็นทีมความอดทนคุณธรรมฯลฯ 

 

.   ปรัชญาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษา (2551:2) การจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษามีปรัชญาหรือปณิธาน เพือพฒันา  1. เป็นกาํลงัคน กาํลงังาน (Manpower) คือ การ
ผลิตบณัฑิตเพือตอบสนองความตอ้งการกาํลงัคนของประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ  2. 

เป็นคนทีสมบูรณ์ (Manhood) คือ การผลิตบณัฑิตให้เป็นบุคคลทีมีความสมบูรณ์พร้อม มีสุขภาพ
และบุคลิกภาพดี มีสมรรถภาพสูง และเป็นบุคคลทีพึงประสงค์ของสังคมบัณฑิต หรือ นิสิต/

นกัศึกษา ทีผลิตอย่างน้อยตอ้งมีคุณลกัษณะ  ประการ คือ  . เก่ง มีความรู้ เชียวชาญ ชาํนาญการ 

ทงัทางดา้นวิชาการความรู้ทวัไป และเชียวชาญชาํนาญการในแต่ละสาขาวิชาชีพ   . ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซือสัตย ์และการเป็นคนดี มีคุณธรรม  . มีความสุข อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทงัทาง
กาย ทางใจ เบิกบานแจ่มใสไม่เครียด แคน้ชิงชงัสังคม  และ . สุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงตอ้งดาํเนินการทงัการเรียนการสอนเพือเสริมสร้างพฒันา
ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพและสนับสนุนการจดักิจกรรมของนิสิต/นักศึกษาเพือพฒันานิสิต/

นกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงคมี์คุณภาพและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนิสิต/นกัศึกษา (2551:6) กล่าวถึงคุณลกัษณะสําคญั
ทีบณัฑิตควรจะตอ้งมี คือ . มีความรับผดิชอบมีวนิยัในตนเอง  . มีวสิัยทศัน์ทีกวา้งไกล  . มีความ
ซือสัตยจ์ริยธรรมและคุณธรรมทีดี  . มีความขยนัความพยายามและความอดทน  . มีความเป็น
ผูน้าํและผูต้ามทีดีรับฟังความคิดของผูอื้น  . สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้  . มีความคิด
สร้างสรรค์  . มีสุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติดไม่ทาํลายสุขภาพตนเอง . เอือเฟือมีนาํใจเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเสียสละต่อสังคม  . สามารถเรียนรู้สิงต่างๆไดเ้ร็วมีศกัยภาพในการพฒันา
ตนเอง  . มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีสามารถปรับตวัเขา้กับผูอื้นได้  . มีความสํานึกต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้ม  . มีเป้าหมายในอนาคต  . กลา้คิดกลา้พดูกลา้ทาํกลา้ตดัสินใจกลา้เผชิญปัญหา  . 

มีความรู้ในสาขาทีเรียนและสามารถประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์  . มีความพร้อมในดา้นร่างกาย
อารมณ์และความคิด  . มีค่านิยมทีถูกตอ้งชกัจูงผูอื้นไปในทางทีดีเป็นแบบอยา่งทีดี  . รอบคอบ
มีสติ  . มีบุคลิกภาพทีดีน่าเชือถือมีความเชือมนัในตนเอง  . มีความอ่อนน้อมสุภาพ  . ไม่
รังเกียจวฒันธรรมของตนเองและชนชาติอืน  . มีมารยาทในการเขา้สังคม  . เห็นประโยชน์ของ
การศึกษาเป็นสําคญัแสวงหาความรู้  . ภูมิใจในสถาบนัของตนและเผยแพร่ชือเสียงของสถาบนั



 
 
 

 
 

. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเทคโนโลยีดนตรีและกีฬา  . มองโลกในแง่ดี  . มี
ประสบการณ์ในการทาํกิจกรรม  . มีผลการเรียนอยา่งนอ้ยอยูใ่นระดบัพอใช ้

แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2551-2565) กาํหนดเป้าหมายเมือสินสุดแผน  

ในปี 2565 จะนาํไปสู่การ 

 1. ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพือผลิตและพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพ 

 2. พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 3. สนบัสนุนการพฒันาทียงัยืนของทอ้งถินไทย โดยใชก้ลไกธรรมาภิบาล การเงิน 

การกาํกบัมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพืนฐานของเสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลาย 

และเอกภาพเชิงระบบ 

 สรุปไดว้่า   จากแผนพฒันาฯฉบบัที   ทียึดแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็น
องคร์วมทีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันามีการเชือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการทงัมิติ
ตวัคน  สังคม  เศรษฐกิจ  สิงแวดล้อมและการเมือง  ซึงเชือมโยงถึงพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม ( พ.ศ.  -  )ไดก้าํหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพือพฒันามิติตวัคน  ให้คนไทยเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นได้อย่างมีความสุข  

และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ปี  ฉบบัที  (พ.ศ.  - ) ทีส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

เพือเพิมพืนทีการเรียนรู้ของเยาวชนและนิสิต/นักศึกษา ในรูปแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสังคม 

(Socialization) สมรรถนะพืนฐานทีขา้มพน้ความรู้วิชาการ (Base line competencies) การสะสม
ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการทีฝังตวั (Tacit  knowledge and ability) ทีหาไม่ไดจ้ากการ
เรียนการสอนในห้อง  และการพฒันาความเป็นผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้  การแกปั้ญหา  การทาํงานเป็นทีม  ความอดทน มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

  
 

 

 



 
 
 

 
 

 

แผนภาพที  4  กรอบการพฒันานิสิต/นกัศึกษา 
ทีมา : สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา). กจิกรรมนักศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ 

บัณฑิต.(กรุงเทพฯ : สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ), 12. 

 

 



 
 
 

 
 

 

แผนภาพที 5 แผนพฒันานกัศึกษาแบบบูรณาการ 

ทีมา : สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนิสิต/นกัศึกษา). กจิกรรมนักศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ
บัณฑิต.(กรุงเทพฯ : สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนิสิต/นกัศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ), 11. 

 



 
 
 

 
 

. แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดเกยีวกบัวฒันธรรมองค์กร 
 

 วฒันธรรมองค์กรในการสร้างคุณค่านิยมและความเชือให้แก่คนในองค์กรเพือ
เสริมสร้างพฤติกรรมและความรู้สึก  สาํนึกร่วมกนัในองคก์ร ซึงมีผูนิ้ยามไว ้ ดงันี   

นิติพล  ภูตะโชติ (  : 135) วฒันธรรมองคก์ร  หมายถึง   แบบแผนทีเกียวขอ้งกบั
แนวคิด  ค่านิยม  ความเข้าใจ  ความเชือ  ความรู้สึกของสมาชิกในองค์กร  ซึงเป็นบรรทดัฐาน
เพือให้สมาชิกประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่  วฒันธรรมแต่ละองค์กรจะมีความ
แตกต่างกนั  ซึงแต่ละองค์กรจะสร้างระเบียบแบบแผนเพือให้สมาชิกปฏิบติัร่วมกนั  อิทธิพลของ
วฒันธรรมองคก์ารจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร นอกจากนี  วฒันธรรมองคก์รยงัมีต่อ
ความสาํเร็จและประสิทธิภาพของการทาํงานในองคก์รดว้ย 

สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (  : ) ให้ความหมายว่า  วฒันธรรมองค์กร คือ  

ความคิด ความเชือ ทีคนในกลุ่มมีร่วมกนัเรียกรวมๆวา่เป็นคติฐานร่วม (Shared Assumption) ซึงเกิด
ขึนมาเพือทีจะแก้ปัญหาของกลุ่มคนนี อันเป็นปัญหาทีเกียวกับการปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลียนแปลงในสิงแวดลอ้มทีอาศยัอยู ่ถา้หากปรับตวัไม่ไดจ้ะมีผลทาํให้กลุ่มตอ้งตายไปหรือสลาย
ไป 

สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ  (  : ) กล่าวว่า  วฒันธรรมองค์กรคือสิงต่างๆอัน
ประกอบสิงประดิษฐแ์บบแผนพฤติกรรมบรรทดัฐานความเชือค่านิยมอุดมการณ์ความเขา้ใจและขอ้
สมมติพืนฐานของคนจาํนวนหนึงหรือส่วนใหญ่ภายในองคก์ร 

สตีเฟ่น พี  ร็อบบินส์  (Stephen  P. Robbins, 2548 : 179) กล่าววา่  วฒันธรรมองคก์ร  

หมายถึง  ระบบของการให้ความหมายร่วมกนัในความคิดเห็น  หรือการกระทาํของกลุ่มบุคคลใน
องค์การหนึงทีแตกต่างจากอีกองค์การหนึง  ระบบของการให้ความหมายร่วมกนัในการตรวจกนั
อยา่งใกลชิ้ด  และเป็นชุดของลกัษณะทีมีค่าขององคก์าร 

กอร์ดอน  (Gordon,  :  )  กล่าวว่า  วัฒนธรรมองค์กร  คือ  สิงทีอธิบาย
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรทีรวมเอาขอ้สมมุติ (Set of Assumptions) ความเชือและค่านิยมที
สมาชิกขององคก์รทีมีร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง
อยา่งเป็นทางการในการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมวฒันธรรมเกียวขอ้งกบัการมีความหมายหรือการ
ตีความร่วมซึงส่วนมากรู้กนัภายในและมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 

กิบสัน (Gibson,  : ) ให้ความหมายว่า  วฒันธรรมองค์กร  คือ  สิงใดก็ตามที
สมาชิกในองค์กรสามารถรับรู้ไดแ้ละการรับรู้นีไดถู้กสร้างขึนมาจากความเชือค่านิยมและความ
คาดหวงัขององคก์ร 



 
 
 

 
 

สรุปไดว้า่  วฒันธรรมองคก์ร  หมายถึง  พฤติกรรมทีสร้างขึนจากคนในองคก์รโดยมี
การเรียนรู้ซึงกนัและกนั  มีการปรับตวั  ถ่ายทอด  และยืดถือปฏิบติักนัมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
ในองคก์รนนัๆ 

รอบบิน(Robbins, 1994 : 254) การประเมินวฒันธรรมองค์กรสามารถประเมินจาก
คุณลกัษณะ 10 ประการ  ดงัต่อไปนี 

1. การริเริมส่วนบุคคล (Individual initiative) ไดแ้ก่ระดบัความรับผดิชอบอิสรภาพ 

ทางความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละความเป็นอิสระซึงแต่ละคนมี 

2. ความอดทนต่อความเสียง (Risk tolerance) คือระดบัทีบุคคลอดทนต่อความไม่
แน่นอนการเปลียนแปลงอยู่เสมอและกล้าทีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นรวมไปถึงมีการ
แสวงหาโอกาสและกล้าทดลองสิงใหม่ๆกล้าเสียงในการดาํเนินการกระทาํในสิงทีทา้ทายอย่าง
เหมาะสม 

3. การกาํหนดทิศทาง (Direction) ไดแ้ก่ระดบัทีองคก์รกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละความ
คาดหวงัในการปฏิบติังานทีชดัเจน 

4. การประสานและการร่วมกนั(Integration) ไดแ้ก่ระดบัทีหน่วยงานต่างๆในองคก์ร
ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการประสานและร่วมมือกนั 

5. การสนบัสนุนทางการจดัการ (Management support) ไดแ้ก่ระดบัทีผูน้าํไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

6. การควบคุม(Control) ไดแ้ก่จาํนวนของกฎระเบียบและปริมาณของการควบคุม
โดยตรงทีนาํมาใชใ้นการดูแลและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร 

7. เอกลกัษณ์ (Identity) ไดแ้ก่ระดบัของสิงทีสมาชิกสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่องคก์รใน
ฐานะส่วนรวม 

8. ระบบการใหร้างวลั(Reward system) ไดแ้ก่ระดบัของการกาํหนดการให้รางวลัโดย
อาศยัเกณฑจ์ากการปฏิบติังานของบุคคล 

9. ความอดทนต่อความขดัแยง้(Conflict tolerance) ไดแ้ก่ระดบัของการทีบุคคลไดรั้บ
การกระตุน้จากลกัษณะทีปรากฏของความขดัแยง้และการวิพากษว์ิจารณ์โดยตรงโดยผูป้ฏิบติังานมี
ความมนัใจวา่สามารถทนความขดัแยง้หรือความแตกต่างกนัในแง่ความคิดเห็น 

10. แบบแผนของการติดต่อสือสาร (Communication patterns) ไดแ้ก่  ระดบัของการ
ติดต่อสือสารในองค์กรทีถูกจาํกดัโดยระดบัของคาํสังตามสายการบงัคบับญัชาและสายงานอย่าง
เป็นทางการรวมไปถึงประเภทระบบการติดต่อสือสาร 

เสนาะ  ติเยาว ์( 2544: ) กล่าวถึง  องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ร  มีดงันี 



 
 
 

 
 

1.  การประดิษฐคิ์ดคน้สิงใหม่ๆ  ทีกา้วหนา้และดีกวา่เดิม  

2. ความมุ่งมนัอยา่งลึกซึง  ซึงคนในองคก์รทีจะแสวงหาความจริง  วเิคราะห์ 

รายละเอียดของสิงทีจะคน้ควา้ 
3. การมุ่งทีผลงาน  จากการทาํงาน 

4. การมุ่งทีคน  โดยผูน้าํพิจารณาเพือตดัสินใจวา่คนในองคก์รสาํคญัอยา่งไร 

5. การมุ่งทีม  การจดัรูปแบบการทาํงานโดยเนน้ทีการทาํงานเป็นทีมมากกวา่การ 

จดัรูปแบบการทาํงานโดยเนน้ทีตวับุคคล 

6. การกา้วไปขา้งหนา้อยา่งจริงจงัใหส้าํเร็จ 

7. ความมนัคง หรือการรักษาสถานะเดิมไว ้หรือเพือการเติบโต 

การสร้างวฒันธรรมองค์กร  มีความสําคญัมาก  เพราะองค์กรทีประสบความสําเร็จ
ตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมทีสังสมมา  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (  : ) 

กล่าวถึงการสร้างวฒันธรรมองคก์รโดย 

1.  ผูน้าํใหค้วามสาํคญัและตงัใจในการทาํงาน  มีมาตรวดัความสาํเร็จเป็นรูปธรรมที 

ชดัเจน มีการควบคุมการทาํงานใหผ้ลการทาํงานไดม้าตรฐาน 

2. ผูน้าํเป็นผูส้ร้างความเชือและค่านิยมใหค้นในองคก์รยอมรับนบัถือร่วมกนั   

3. ผูน้าํเป็นตวัอยา่งทีดีและเป็นผูส้อนและแนะนาํทีดีแก่คนในองคก์รทงัรูปแบบที 

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผูน้าํเป็นตวัอยา่งทีควรยึดถือปฏิบติั  เป็นผูส้อนให้บุคคลในองคก์ร
ทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพจะทาํใหพ้นกังานมีทศันคติทีดีต่อองคก์ร 

4. การสรรหา  การคดัเลือก  การส่งเสริม  และการเลิกจา้งพนกังานเป็นไปอยา่ง 

ยติุธรรมและมีกลกัเกณฑเ์ชือถือได ้ คนในองคก์รยอมรับ 

 สมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้วฒันธรรมขององค์กรโดยผ่านรูปแบบต่างๆ ที
หลากหลาย แต่รูปแบบทีสําคญั ไดแ้ก่ เรืองเล่า พิธีกรรม สัญลกัษณ์ และภาษา (Robbins & Judge, 

2009 อา้งถึงใน  รัตติกรณ์  จงวศิาล,   : 274)  

 . เรืองเล่า (Stories) เรืองเล่าเป็นคาํบรรยายเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริงในองค์กร ซึง
สมาชิกไดรั้บรู้และเล่าต่อๆ กนัมา ไม่ว่าจะเป็นเรืองราวของผูก่้อตงัองค์กร ความสําเร็จทียิงใหญ่ 

การต่อสู้กับปัญหาขององค์กร หรือแม้กระทงัความผิดพลาดต่างๆ เรืองราวเหล่านีเป็นเสมือน
แนวทางสาํหรับการปฏิบติัตน การทาํงานและการใชชี้วติอยูใ่นองคก์รของสมาชิก  

 . พิธีกรรม (Rituals) คือ กิจกรรมทีมีการจดัขึนซาํแลว้ซาํเล่าเพือแสดงออกและรักษา
ค่านิยมสาํคญัขององคก์ารรวมทงับ่งบอกวา่เป้าหมายหรือบุคคลใดมีความสําคญัต่อองคก์ร ตวัอยา่ง



 
 
 

 
 

ของพิธีกรรมต่างๆ ทีจัดขึนในองค์การ ได้แก่ พิธียกย่องบุคคลดีเด่น พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู ้
เกษียณอายกุารทาํงาน พิธีฉลองความสาํเร็จในการดาํเนินงานขององคก์าร  

 . สัญลกัษณ์ (Symbols) คือ สิงทีเป็นตวัแทนของค่านิยม ความเชือ และบรรทดัฐานที
ยดึร่วมกนัในองคก์ร สัญลกัษณ์เหล่านีสามารถเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ไม่วา่จะเป็นการออกแบบ
และจดัสถานทีทาํงาน ของตกแต่ง สัญลกัษณ์เหล่านีทาํใหส้มาชิกในองคก์รเรียนรู้วา่วฒันธรรมของ
องคก์รมีลกัษณะอยา่งไร การปฏิบติัต่อเพือนร่วมงานและหวัหนา้งานควรกระทาํอยา่งไร พฤติกรรม
แบบใดทีควรและไม่ควรจะแสดงในทีทาํงาน  

 . ภาษา (Language) องค์กรต่างๆ จะมีการใช้ภาษา คาํอุปมาอุปมยั หรือคาํขวญัทีสือ
ถึงเอกลักษณ์ขององค์การนันๆ พนักงานใหม่จึงต้องเรียนรู้การใช้ภาษาเหล่านีเพือให้สามารถ
ติดต่อสือสารกับเพือนร่วมงาน และเป็นสิงทีทาํให้พนักงานใหม่รู้สึกตนเองเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร  

 องค์กรเป็นระบบทางสังคมทีประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ซึงมีการติดต่อประสานงาน
และร่วมมือกนัทาํงานภายใตโ้ครงสร้างทีกาํหนดไวเ้พือให้บรรลุถึงวตัถุประสงคร่์วมกนั โดยแต่ละ
องคก์รจะมีโครงสร้างองคก์รซึงเป็นสิงบ่งบอกวา่จะมีการจดัแบ่งงานภายในองคก์รอยา่งไร ใครคือ
ผูน้าํ  กลไกทีใช้ในการประสานงานรวมทงัรูปแบบการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัจะเป็นอย่างไร 

องค์กรแต่ละแห่งไม่จะเป็นตอ้งมีการออกแบบองค์กรทีเหมือนกนั เพราะต่างก็มีวตัถุประสงค์ กล
ยุทธ์และกระบวนการทาํงานทีแตกต่างกนั องคก์รควรจะมีรูปแบบโครงสร้างทีเหมาะสมกบัความ
จาํเป็นและสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ดงันนั รูปแบบโครงสร้างของแต่ละองคก์รจึงไม่เหมือนกนั   

วฒันธรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษาจึงตอ้งมีแบบแผนของขอ้ตกลงพืนฐานทีกลุ่มได้
เรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหา ซึงเกิดจากการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการสร้างความ
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของกลุ่มและขอ้ตกลงพืนฐานนีมีความถูกตอ้งมากพอจึงนาํมาสอนให้แก่
คณะกรรมการในองคก์ร เพือนาํไปใช ้ วฒันธรรมขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาแต่ละแห่งมกัตงัอยูบ่น
พนืฐานของสิงทีไดเ้คยกระทาํมาก่อนในอดีต 

 ดงันัน   วฒันธรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถพฒันา
องค์กรให้เจริญกา้วหน้า  และกา้วไปในจุดทีเหมาะสม ทีสําคญัสามารถพฒันาได้อย่างยงัยืนนัน   

คนในองคก์รทงัผูน้าํและคณะกรรมการลว้นแต่มีพฤติกรรมทียดึถือร่วมกนั  เป็นความนิยมร่วมกนัที
สร้างรากฐานจากการปฏิบติั   ค่านิยมเหล่านัน หากยึดถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั  แสดงออกถึง
พฤติกรรมดีๆ ร่วมกนัอยา่งต่อเนืองและยงัยนื  ก็อาจจะกล่าวไดว้า่องคก์รนนัมี วฒันธรรมองคก์ร  ที
เป็นรากฐานของการพฒันาองคก์รสู่ความอยูร่อดอยา่งยงัยืน  คนในองคก์รแสดงออกถึงพฤติกรรม
ดีๆ  ทีทาํใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข   



 
 
 

 
 

สรุปไดว้่า ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ สําหรับผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   ไดแ้ก่  การบริหารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   ลกัษณะ
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   การพฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา วฒันธรรมองคก์ร  ดงัแผนภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  6  ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

 

 

 

ภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ 

การบริหารกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา  
1.  บุคลากร 
2.  งบประมาณ 
3.   สถานทีและอุปกรณ์ 
4.  วธิีการบริหาร 

การพฒันาผู้นํานิสิต/นักศึกษา  
1.  ร่างกาย 

.  จติใจและอารมณ์ 
3. สังคมและวฒันธรรม 

.  สติปัญญา 

.  อาชีพและเป้าหมายทีดี 

กจิกรรมนิสิต/นักศึกษา  
.  กจิกรรมส่วนกลาง 
.  กจิกรรมวชิาการ 
.  กจิกรรมกฬีา 
.  กจิกรรมศิลปวฒันธรรม 
.  กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ 

วฒันธรรมองค์กร  
.   การริเริมส่วนบุคคล                    .   การควบคุม  
.   ความอดทนต่อความเสียง          .   เอกลกัษณ์  
.   การกาํหนดทิศทาง                     .   ระบบการให้รางวลั 
.   การประสานและการร่วมกนั      .   ความอดทนต่อความขัดแย้ง 
.   การสนับสนุนทางการจัดการ    .   แบบแผนของการติดต่อสือสาร 

 



 
 
 

 
 

.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

.   ความหมายของนโยบาย 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ได้กําหนดความหมายของ
นโยบายไวว้า่ นโยบาย หมายถึง หลกัการและวิธีปฏิบติัซึงถือเป็นแนวดาํเนินการ และ ปทานุกรม 

Oxford  English  Dictionary ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของนโยบายไวว้า่ นโยบาย หมายถึง ความฉลาด
และการใช้ดุลยพินิจทีหลกัแหลมในทางการเมือง ศิลปะแห่งการดาํเนินกิจการของบา้นเมือง การ
ดาํเนินการทีฉลาดรอบคอบ แนวทางการดาํเนินการของรัฐบาลพรรคการเมือง เป็นตน้ (จุมพล หนิม
พานิช,  : ) 

 เฟรดริช (Friedrich ,  : ) กล่าวไวว้า่ นโยบาย คือ ขอ้เสนอสําหรับแนวทางการ
ดาํเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดลอ้มแบบหนึงซึงจะมีทงัอุปสรรค 

และโอกาสบางประการดว้ย อุปสรรคและโอกาสทีมีนนัเอง ทีผลกัดนัใหมี้การเสนอนโยบายขึนเพือ
ใชป้ระโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์เช่น นนั ทงันีเพือนาํไปสู่เป้าหมายอยา่งหนึงอยา่งใดนนัเอง 

 เคเซวิค (Knezevich ,  : ) ไดร้ะบุไวว้่า นโยบาย หมายถึง ขอ้ความทวัไปที
อธิบายถึงวตัถุประสงคที์ตอ้งการจะบรรลุถึงคาํแถลงนโยบาย (policy statement) เป็นแนวทางใน
การดาํเนินงาน 

 กรีนวดู (Greenwood, 1995 : 222) กล่าววา่นโยบายหมายถึงการตดัสินใจขนัตน้อยา่ง
กวา้งๆจากขอ้มูลทวัไปเพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้เป็นไปโดยถูกตอ้งและบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้

 ฟิฟฟ์เนอร์ (Pfiffner, 2005 : 3) ไดใ้หค้วามหมายของนโยบายไวว้า่เป็นหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติังานเพือให้งานดาํเนินไปโดยมีเสถียรภาพ  (stability) มีความสอดคลอ้งกนั
(consistency) มีมาตรฐานหรือเอกรูปเดียวกนั(uniformity) และมีความต่อเนืองกนั (continuity) 

 ประชุม  รอดประเสริฐ (  : - ) ได้ให้ความหมายของนโยบายว่าเป็นกรอบ
สําหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารในลกัษณะแสดงให้เห็นถึงวิถีทางและผลแห่งการดาํเนินงาน
นโยบายทีดียอ่มทาํให้การตดัสินใจถูกตอ้งและดีตามไปดว้ยนโยบายทีดียอ่มทาํให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดย 

 1. ช่วยสนบัสนุนใหมี้การตดัสินใจทีถูกตอ้ง 

 2. เป็นการควบคุมขนัพืนฐานของการบริหารงาน 

 3. ทาํใหเ้กิดความแน่นอนและการประสานงานในการปฏิบติังาน 

 4. ช่วยลดเวลาทีตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ 



 
 
 

 
 

 ศิริอร  ขนัธหัตถ์ ( 7 : 61) ให้ความหมายของนโยบายว่าเป็นหลกัการทวัๆไปที
กาํหนดไวเ้พือเป็นแนวทางของผูบ้ริหารในอนัทีจะปฏิบติัภารกิจทีไดรั้บมอบหมายและเป็นแนวทาง
ของผูบ้ริหารทีจะควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาวา่ไดท้าํตามนโยบายหรือไม่
เพียงใดการกาํหนดนโยบายนนัจะตอ้งชดัเจนและแน่นอนจะช่วยให้การวางแผนไดดี้ขึนและเป็น
เครืองช่วยให้หวัหนา้งานสามารถวินิจฉัยสังการไดว้่าจะทาํอย่างไรกบัปัญหาทีเกิดขึนการกาํหนด
นโยบายควรทาํเป็นลายลักษณ์อักษรเพือป้องกันการเข้าใจผิดและไม่เกิดความยุ่งยากในการ
ปฏิบติังาน 

 เฮลโค (Helco อา้งถึงใน, จุมพล หนิมพานิช,  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
นโยบายไวว้า่ นโยบาย เป็น มากกวา่แนวทางการดาํเนินการทีจงใจหรือตงัใจ 

 ฮอกวดูด์  และกนัน์ (Brain W. Hogwood and Lewis A.Gunn ,อา้งถึงใน จุมพล หนิม
พานิช,  : ) ได้ให้คาํนิยามของคาํว่านโยบายในฐานะต่าง ๆ ซึงสามารถสรุปได้ดงันี คือ 

นโยบาย ในฐานะป้ายประกาศกิจกรรมของรัฐบาล ในฐานะเป้าหมายทวัไปของกิจกรรมของรัฐที
พึงปรารถนา ในฐานนะขอ้เสนอทีเฉพาะเจาะจง ในฐานะการตดัสินใจของรัฐบาล ในฐานะการให้
อาํนาจอยา่งเป็นทางการ ในฐานะแผนงาน ในฐานะผลผลิต ในฐานะผลลพัธ์ ในฐานะทฤษฎีและตวั
แบบ และสุดทา้ยในฐานะกระบวนการ 

 สเตคลีน (Stecklein , อา้งถึงใน  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และดนยั  เทียนพุฒ, 2532 : 8) 

อธิบายว่า นโยบาย หมายถึง ข้อความทีให้แนวทาง (Guideline) สําหรับการพฒันาและการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานหรือแผนงาน (Program) ซึงสะทอ้นให้เห็นทงัโดยตรงและโดยออ้ม ถึง
หลกัการพืนฐานหรือความเชือถือของผูรั้บผิดชอบสาํหรับหน่วยงานหรือแผนงานนนั ๆ 

 วิจิตร  ศรีสะอา้น (อา้งถึงใน  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และดนยั  เทียนพุฒ, 2532 : 24) 

ไดเ้ปรียบเทียบวา่นโยบายเปรียบเสมือนเขม็ทิศและหางเสือในการเดินเรือทีจะพาเรือไปในทิศทางที
กาํหนดไวไ้ดด้งันนัรัฐบาลจึงจาํเป็นทีจะตอ้งกาํหนดนโยบายการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
ประเทศและการเปลียนแปลงของโลกปัจจุบนัเพือจะพาประเทศใหพ้ฒันาไปในทิศทางทีตอ้งการ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2539: 152) ไดก้ล่าวไวว้า่  นโยบายแนวทางทีกาํหนดขึน
เพือแนะแนวความคิดในการตดัสินใจของผูบ้ริหารใหม้นัใจวา่มีการตดัสินใจทีเหมาะสม 

 ดงันัน   จึงสรุปไดว้่า  นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบทีกาํหนดขึนเพือใช้ใน
การดาํเนินงานหรือปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายตามตอ้งการในเรืองใดเรืองหนึงไดอ้ยา่งเหมาะสมทีสุด 

 

 

 



 
 
 

 
 

6.2  ความสําคัญของนโยบาย 

 ประชุม  รอดประเสริฐ (  : – ) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของนโยบายไวว้า่  เป็น
ส่วนหนึงของวธีิการจดัการซึงเป็นหนึงในสีปัจจยัทีสาํคญัของการบริหารโดยมีเหตุผลดงัต่อไปนี 

 . นโยบายจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบวา่จะทาํอะไรทาํอย่างไรและใชปั้จจยัชนิดใดบา้ง
นโยบายจะช่วยใหผู้บ้ริหารปฏิบติังานอยา่งมีความมนัใจ 

 . นโยบายจะช่วยใหบุ้คลากรทุกระดบัชนัในองคก์รหรือหน่วยงานไดเ้ขา้ใจถึงภารกิจ
ของหน่วยงานทีตนสังกดัรวมทงัวิธีการทีจะปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลสําเร็จอีกทงัช่วยให้การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายยงิขึน 

 3. นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบติังานซึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับการ
บริหารงาน 

 4. นโยบายทีดีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้อาํนาจของผูบ้ริหารให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้งมีเหตุผลและมีความยุติธรรมจะนาํมาซึงความเชือถือความจงรักภกัดีและความมีนาํใจ
ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 5. นโยบายจะช่วยใหเ้กิดพฒันาการทางการบริหารประหยดัเวลาองคก์รเกิดความมนั 

คงเป็นโครงร่างทีจะนาํไปสู่การตดัสินใจของผูบ้ริหารดว้ยความถูกตอ้งยติุธรรมและความเทียงตรง
มากยงิขึน 

 วิจิตร  ศรีสะอา้นและทองอินทร์  วงศโ์สธร (2543 : 10 - 12) กล่าววา่  นโยบายมี
ความสาํคญัเพราะวา่นโยบายเป็นสิงทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ จะช่วยลดการใชค้วามคิดทีจะพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆในการตดัสินใจให้ลดนอ้ยลงและช่วยประหยดัเวลา ซึงผูบ้ริหารจะทราบว่าจะทาํอะไร
ทาํอยา่งไรและใชปั้จจยัชนิดใดบา้ง นโยบายจะช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานต่างๆ อยา่งมีความมนัใจ
และบุคลากรในองค์การหรือหน่วยงานจะได้เข้าใจถึงภารกิจของหน่วยงาน เกิดความมนัใจใน
องค์การ การทาํงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัวิธีการทีจะปฏิบติัภารกิจให้
ประสบผลสาํเร็จ และนโยบายยงัช่วยใหก้ารประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายขึน เพราะ
จะทราบถึงเป้ าหมายในการปฏิบติังานทีมีทิศทางเดียวกนั นอกจากนีนโยบายจะช่วยให้เกิดการ
พฒันาการทางการบริหาร เพราะนโยบายจะพฒันาผูบ้ริหารงานหรือผูใ้ชใ้ห้มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ ลดความไม่แน่ใจวา่การตดัสินใจสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือไม่ 
 นโยบายจึงเป็นกรอบในการพฒันาหน่วยงานสังคมและประเทศชาติเพราะนโยบาย
ของหน่วยงานมีผลกระทบต่อคนในหน่วยงานนโยบายของประเทศมีผลกระทบต่อประชาชนซึงถา้
เป็นนโยบายสาธารณะยงิมีความสาํคญัมากเพราะประชาชนทุกคนมีผลไดผ้ลเสียนโยบายเป็นกรอบ
ในการวางแผนเพราะในการจดัทาํแผนทงัแผนระยะสันและแผนระยะยาวแผนของหน่วยงาน



 
 
 

 
 

ภาครัฐหรือเอกชนสิงทีตอ้งกาํหนดขึนก่อนเป็นพืนฐานเบืองตน้คือวตัถุประสงคแ์ละนโยบายดงันนั
นโยบายจึงเป็นกรอบสําคญัในการวางแผนซึงแผนจะรองรับและสอดคลอ้งกบันโยบายและยงัเป็น
กรอบในการตดัสินใจหากนโยบายดีจะทาํให้ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัเวลาอีกทงันโยบาย
ยงัเป็นกรอบในการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานนโยบายเป็นกรอบในการควบคุมและติดตาม
การปฏิบติังานของหน่วยงานวา่ไดป้ฏิบติัไปมากนอ้ยเพียงใดทาํให้รู้วา่การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั
นโยบายหรือไม่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 

 กล่าวโดยสรุป  นโยบายมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการขององค์กรอย่างยิงโดย
ช่วยใหมี้การกาํหนดเป้าหมายขององคก์รล่วงหนา้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัมีทิศทางการดาํเนินงาน
ทีชดัเจนสอดคลอ้งกนัก่อให้เกิดการพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆช่วยส่งเสริมอาํนาจของฝ่ายบริหาร
ให้ถูกต้องเป็นธรรมและช่วยให้สามารถนําปัจจยัทางการบริหารมาใช้ได้อย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพยงิขึน 

 

.    องค์ประกอบของนโยบาย 
 วโิรจน ์ สารรัตนะ (  : ) ทีกล่าววา่  ในการกาํหนดองคป์ระกอบของนโยบายวา่
มี  องคป์ระกอบ  คือ 

  .เป้าหมาย (end) คือ สิงทีบอกกล่าวให้ทราบว่าสังคมหรือองค์การตอ้งการให้เกิด
อะไรขึนในอนาคต 

 .แนวทาง (means) วิธีการหลกัหรือวิธีการสําคญัทีผูที้เกียวขอ้งจะตอ้งนาไปใช้เป็น
แนวปฏิบติัเพือใหบ้รรลุผลในเป้าหมายและ 

 .กลไกเชิงนโยบาย (policy mechanism) คือสิงทีตอ้งการใชใ้นการสนบัสนุนวิธีการ
หลกัเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 จุมพล  หนิมพานิช (  : 2) จึงจาํแนกองคป์ระกอบของนโยบายทีสอดคลอ้งกนัไว ้

 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

  . การมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์ชดัเจนแน่นอน 

  . เป็นแนวทางการปฏิบติังานหรือเป็นแผนลาํดับขนัตอนทีจะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 3.  เป็นกิจกรรมหรือหนา้ทีทีควรกระทาํและสามารถเลือกมาปฏิบติัได ้

 . เป็นกิจกรรมการตดัสินใจทีมีลาํดบัขนัตอนในการจะกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํ
 . เป็นเอกสารทีมีผลทางกฎหมายจึงตอ้งประกาศใหผู้เ้กียวขอ้งทราบโดยทวัถึง 



 
 
 

 
 

 ประชุม  รอดประเสริฐ (2545 : 67) ไดก้ล่าววา่  ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบของนโยบาย
สามารถจาํแนกได ้ 2 ประเภท คือ 

 1. ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบพืนฐาน(fundamental factor) หมายถึงสิงต่างๆทีผูก้าํหนด
นโยบายตอ้งคาํนึงถึงอยู่ตลอดเวลาหากไม่คาํนึงถึงอาจทาํให้นโยบายขาดความสมบูรณ์และไม่
สามารถปฏิบติัได้เช่นปัจจยัทีเกียวกบัผลประโยชน์ปัจจยัทีเกียวกบัผูก้าํหนดนโยบายวิธีการหรือ
กระบวนการในการดาํเนินนโยบายปัจจยัทีเกียวกบัขอ้มูลและเอกสารต่างๆ 

 2. ปัจจยัทีเป็นสิงแวดลอ้ม(environmental factors) หมายถึงสิงแวดลอ้มในสังคมทีผู ้
กาํหนดนโยบายตอ้งคาํนึงถึงเพราะสิงแวดลอ้มในสังคมมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายเช่น
ปัจจยัทางการเมืองและวฒันธรรมการเมืองปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจปัจจยัทางสังคมปัจจยัทาง
ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์เป็นตน้ 

 

.   ปัจจัยในการกาํหนดนโยบาย 

 โธมสั (Thomas R. Dye , อา้งถึงใน กุลธน  ธนาพงศธร 2549 345-361) กล่าวถึง  ปัจจยั
ต่างๆทีอาจมีผลต่อการกาํหนดนโยบายไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยัทีเป็นองคป์ระกอบพืนฐานหมายถึงสิงใดๆก็ตามทีผูมี้หนา้ทีในการกาํหนด 

นโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงอยู่ตลอดเวลาปัจจยัทีเป็นองค์ประกอบพืนฐานในการกาํหนดนโยบายมี
หลายชนิดซึงอาจรวมเป็นกลุ่มทีสาํคญัได ้  กลุ่มคือ 

 กลุ่มที1 ปัจจยัทีเกียวกบัผลประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดนโยบายประเภทใดก็
ตามผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นสําคญัในลกัษณะทีเป็นการ
กาํหนดใหอ้งคก์ารไดรั้บผลประโยชน์มากทีสุดหรือสูญเสียผลประโยชน์อนัพึงไดน้อ้ยทีสุด 

 กลุ่มที 2 ปัจจยัทีเกียวกบัผูก้าํหนดนโยบายวิธีการหรือกระบวนการในการดาํเนิน
นโยบายโดยผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งรู้ตนเองว่าเป็นผูที้มีความรู้สามารถหรือไม่เพราะหากขาด
ความรู้ความสามารถและความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในการกาํหนดนโยบายแลว้นโยบายทีกาํหนดขึน
อาจบกพร่องหรือขาดหลกัการทีสําคญัโดยปกติผูมี้หนา้ทีในการกาํหนดนโยบายควรมีความรู้ความ
เขา้ใจอย่างน้อย  ประการคือความรู้ความเขา้ใจในเรืองวิธีการกาํหนดนโยบายและความรู้ความ
เขา้ใจโดยทวัไปเกียวกบัปัจจยัต่างๆทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายนอกจากนนันโยบายที
กาํหนดขึนจะต้องมีความเหมาะสมมีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความถูกต้อง จึงจะถือว่าเป็น
นโยบายทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดฉ้ะนนัความรู้ความเขา้ใจในวิธีการกาํหนดนโยบายจึงเป็นปัจจยัที
สาํคญัมากเช่นเดียวกบัปัจจยัอืนๆ 



 
 
 

 
 

 กลุ่มที 3 ปัจจยัทีเกียวกบัขอ้มูลและเอกสารต่างๆในการกาํหนดนโยบายหากขอ้มูล
หรือเอกสารทีได้ขาดข้อเท็จจริงย่อมทาํให้นโยบายมีความผิดพลาดและการนําเอานโยบายที
ผดิพลาดไปปฏิบติัยอ่มก่อให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ารและหน่วยงานอยา่งทีสุดฉะนนัผูก้าํหนด
นโยบายจะตอ้งพยายามกรองข่าวสารและขอ้มูลทีไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบพิจารณาอยา่งลึกซึงไม่
พยายามทีจะกาํหนดนโยบายโดยใชข้อ้มูลทีปราศจากขอ้เทจ็จริงหรือเป็นขอ้มูลทีปรุงแต่งขึนเอง 

 . ปัจจยัเกียวกบัสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึงทีผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงเพราะ 

สิงแวดล้อมในสังคมมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายทังทางตรงและทางอ้อมและอาจมี
ผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายในช่วงเวลาทีแตกต่างกนั 

 . ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหนึงทีสําคญัทีมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย
องคก์ารหรือหน่วยงานจะกาํหนดนโยบายไดก้วา้งขวางหรือการดาํเนินงานของนโยบายจะเป็นไป
โดยมีเสถียรภาพและมีความต่อเนืองไดม้ากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัลกัษณะทางเศรษฐกิจขององคก์าร
หรือหน่วยงานนนั 

 . ปัจจัยทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหนึงทีมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการกาํหนด
นโยบายลกัษณะความเป็นอยูข่องสมาชิกความแตกต่างของกลุ่มสมาชิกความสมคัรสมานของกลุ่ม
สมาชิกลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายถา้สมาชิกมีความสามคัคีปรองดองกนัการกาํหนด
นโยบายย่อมเป็นไปไดง่้ายและการปฏิบติัตามนโยบายจะบรรลุถึงเป้าหมายทีตอ้งการโดยไม่ยาก
ปัจจยัทางสังคมมีหลายประเภทหลายชนิดเช่นวฒันธรรมระเบียบประเพณีความเชือค่านิยมและ
ลกัษณะของชุมชนเป็นตน้ 

 ดงันนั  ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งวิเคราะห์และพิจารณาปัจจยัต่างๆในการตดัสินใจเลือก
กาํหนดนโยบายในแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์กรให้มากทีสุดและยงั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสังคมอีกดว้ย 

 

.    รูปแบบการกาํหนดนโยบาย 

 ดนัย  เทียนพุฒ (2532:170) ลักษณะของนโยบายโดยทวัไป  อาจระบุได้เป็น 2 

ประเภท 

 1. นโยบายแบบแนวทางกวา้งๆ (blessing) ลกัษณะของแนวนโยบายแบบแนวทาง
กวา้งๆ โดยทวัไปจะมีขอ้ความทีระบุทิศทาง  หรือแนวทางของการดาํเนินงานในเรืองทีนโยบายนนั
กําหนด   ในลักษณะทีเปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติ  เลือกทางเลือกในการปฏิบัติทีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานของตนไดม้ากกวา่หนึงทางเลือกหรือไดจ้ากหลายทางเลือก  ซึง
มกัจะแสดงจุดเน้นและแนวทางในการดําเนินงานอย่างกวา้งๆ ข้อความทีสรุปทิศทางในการ



 
 
 

 
 

ดาํเนินงานอาจเป็นไปในเชิงบอกให้รู้วา่อยากให้ทาํสิงใด  ไม่อยากให้ทาํสิงใด  หรืออาจอสดงออก
ในแบบกระตุน้เชิงชกัชวนให้ปฏิบติัตาม  แนวทางใดแนวทางหนึง  หลกัสําคญัคือ  แสดงจุดเน้น
และแนวทางดาํเนินงาน 

 2.นโยบายแบบจาํเพาะเจาะจง (indicative) จะมีขอ้ความทีชีแนวทางในการดาํเนินงาน
ค่อนขา้งชดัเจนแน่นอน  จาํเพาะเจาะจง (specific) ให้ทาํอยา่งใดอยา่งหนึง  หรือเลือกอยา่งใดอยา่ง
หนึง ตามทีระบุไว้โดยจะบอกให้ทราบว่าต้องการให้ทําอะไร  เน้นสิงใด  ส่งเสริมเรืองใด  

โดยเฉพาะในบางกรณีอาจจะเสนอแนะมาตรการทีเหมาะสมเสริมหรือประกอบไวใ้ห้อีกด้วย  

ขอ้ความทีระบุทิศทางการทาํงานและกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติังานในนโยบายแบบจาํเพาะเจาะจง จะมี
ความแน่นอน  ไม่มีทางเลือกใหม้ากนกั  หรือมีใหก้็ค่อนขา้งจาํกดั 

 วโิรจน ์ สารรัตนะ (2548 : 25) ไดก้ล่าวถึง  การกาํหนดนโยบายวา่มีหลายรูปแบบโดย
นาํเสนอไว ้ 7  รูปแบบ  ดงันี 

 1 รูปแบบผูน้าํ(elite model) ผูก้าํหนดนโยบายคือผูน้าํยึดหลกัอาํนาจนิยมว่าผูน้าํ
ตอ้งการอะไรเมือกาํหนดแลว้ผูต้ามมีหนา้ทีนาํนโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล 

 2.รูปแบบกลุ่ม(group model) เป็นการกาํหนดนโยบายโดยกลุ่มยึดหลกัการมีส่วนร่วม
และการหาจุดร่วมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆโดยอาศัยหลักการเสียงข้างมากการ
ประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง 

 3.รูปแบบสถาบนั(institution model) กาํหนดโดยสถาบนัยึดหลกัความเป็นสถาบนั
อา้งอิงความเป็นสถาบนัทีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีบทลงโทษ 

 4.รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป(incremental model) ยึดหลกัแนวคิดความต่อเนืองจากอดีต
สู่ปัจจุบนัและอนาคตทงันีอาจเนืองจากมีเวลาจาํกดังบประมาณนอ้ยขาดความคิดริเริมสร้างสรรคสิ์ง
ใหม่ๆ 

 5.รูปแบบระบบ(system model) ยึดถือแนวคิดวา่นโยบายเป็นปัจจยัป้อนออก(output) 

ทีเกิดจากปัจจยัป้อนเขา้(input) ของปัญหาความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
ในองค์การหรือสังคมแลว้มีกระบวนการ(process) ของโครงสร้างองคก์ารหรือสังคมทีจะกาํหนด
เป็นนโยบายออกมา 
 6.รูปแบบกระบวนการ(process model) ยึดถือแนวคิดว่าการกาํหนดนโยบายเป็น
กิจกรรมทีมีขนัตอนต่างๆเป็นกระบวนการคือมีขนัตอนการกาํหนดปัญหาความตอ้งการขอ้เรียกร้อง
มีขนัตอนการเสนอแนะทางเลือกนโยบายหลากหลายทางเลือกมีขนัตอนการเลือกนโยบายทีดีทีสุด
หรือทีเหมาะสมทีสุดมีขนัตอนการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัและมีขนัตอนการประเมินนโยบาย 



 
 
 

 
 

 7. รูปแบบมีเหตุผล(rational model) คาํนึงถึงผลตอบแทน(gain) ทีจะไดรั้บมากกวา่
ค่าใชจ่้าย(cost) ซึงผลตอบแทนมิไดห้มายถึงเฉพาะเรืองเงินเท่านนัแต่หมายถึงผลไดผ้ลเสียในดา้น
อืนดว้ยซึงการทีจะกาํหนดนโยบายในแบบนีออกมาไดผู้ก้าํหนดนโยบายตอ้งมีความรู้ความสามารถ
หลายประการเช่นรู้วา่องคก์ารหรือสังคมตอ้งการอะไรมีนาํหนกัมากนอ้ยกวา่กนัอยา่งไรรู้ทางเลือก
นโยบายทุกทางทีมีอยู่สามารถคาดการณ์ผลของทางเลือกนโยบายแต่ละทางได้ถูกตอ้งสามารถ
คาํนวณหาอตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายสําหรับแต่ละทางเลือกและสามารถเลือก
นโยบายทีใหป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

 จากรูปแบบการกาํหนดนโยบายต่างๆดังกล่าวข้างต้นเมือพิจารณาถึงการกาํหนด
นโยบายในการวจิยัในครังนีจดัไดว้า่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการกาํหนดนโยบายในรูปแบบผูน้าํ(elite 

model) ผูก้าํหนดนโยบายคือผูน้าํขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 

.    ขนัตอนการกาํหนดนโยบาย 

 ดลูไฮและลินด์ (Dluhy& Lind, , - ) และประชุม  รอดประเสริฐ ( , -

) ไดจ้าํแนกกระบวนการในการกาํหนดนโยบายออกเป็น  ขนัตอน ซึงแต่ละขนัตอนมีรายละเอียด
ทีควรแก่การพิจารณาพอสังเขป ดงัต่อไปนี 

 ขนัตอนที  : การวิจยัและการวิเคราะห์นโยบาย (policy research and analysis) ซึง
การกาํหนดนโยบายไม่วา่จะเป็นการกาํหนดโดยบุคคลหรือคณะบุคคลยอ่มตอ้งอาศยัขอ้มูลเอกสาร
และข่าวสารต่างๆเป็นจาํนวนมากฉะนนังานขนัแรกของผูท้าํหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายก็คือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆซึงจะตอ้งกระทาํอยา่งมีระบบและมีความชาํนาญแลว้นาํขอ้มูล
และเอกสารต่างๆเหล่านนัทาํการวิเคราะห์วิจยัเพือแยกเอาเฉพาะขอ้มูลและเอกสารทีใช้ได ้(valid  

information) มาเก็บรวบรวมไวก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งใชท้ฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลนนัควบคู่
กนัไปดว้ยทงันีเพือให้ไดข้อ้มูลทีมีความถูกตอ้งน่าเชือถืออนัจะนาํมาซึงโอกาสแห่งความสําเร็จใน
การนํานโยบายนันไปปฏิบัติฉะนันกิจกรรมอันสําคญัในการวิเคราะห์และวิจยันโยบายน่าจะ
ประกอบดว้ยการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายการประมาณภาวการณ์ทีจะเกิดขึนและการใชท้ฤษฎี
และหลกัการทางการวิจยัเพือช่วยในการอธิบายให้เขา้ใจถึงกลวิธีในการวิเคราะห์และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวิเคราะห์นโยบายมีจุดมุ่งหมายทีสําคญั  ประการคือเพือเสนอทางเลือกในการตดัสินใจ
และเพือเป็นการคน้หาทางเลือกทีดีทีสุดหรือปรับปรุงทางเลือกบางแนวทางสําหรับใช้กาํหนด
นโยบาย 

 ขนัตอนที  : การพฒันาและกาํหนดโครงสร้างนโยบาย (policy development and 

structuring)เมือขอ้มูลและเอกสารทีเกียวขอ้งได้ถูกรวบรวมโดยการวิเคราะห์วิจยัอย่างละเอียดถี



 
 
 

 
 

ถว้นพอสมควรแลว้ขนัต่อไปของการกาํหนดนโยบายก็คือการแตกเป้าหมายของนโยบายออกเป็น
โครงการยอ่ยๆให้มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงยิงขึนว่าจะทาํอะไรทาํอยา่งไร  และใครจะเป็นผูท้าํโดย
การนําเอาข้อมูลทีมีอยู่และมีความเกียวพนัมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการสิงที
ผูจ้ดัทาํนโยบายจะตอ้งคาํนึงในการพฒันาและกาํหนดโครงสร้างนโยบายมีหลายประการคือ 

 . การได้รับสนับสนุนจากบุคคลและสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นผูมี้อิทธิพลภายใน
หน่วยงานกฎระเบียบกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆหากไม่คาํนึงถึงสิงเหล่านีแลว้นโยบายทีกาํหนด
ขึนอาจเป็นนโยบายทีไม่สามารถนาํไปปฏิบติัไดฉ้ะนนั  ในบางครังผูก้าํหนดนโยบายอาจจะตอ้ง
พฒันานโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลหรือให้เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มทีเป็นอยู่
ในขณะนนั 

 2. ปัญหาอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึนและเป็นเครืองกีดขวางความคิดริเริมทีจะใชส้ําหรับ
การจดัทาํโครงการต่างๆตามเป้าหมายของนโยบายอย่างไรก็ดีการพฒันานโยบายนอกจากจะ
คาํนึงถึงสิงดงักล่าวขา้งตน้ก็ยงัจะมีอีกหลายสิงหลายอย่างทีจะมีส่วนซ่อมเสริมและปรุงแต่งให้
นโยบายมีการพฒันาไปอยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

 ขนัตอนที 3 : การเสนอใช้และการนาํนโยบายไปปฏิบติั (policy purveyance and 

implementation)แมว้า่โครงการยอ่ยต่างๆของนโยบายจะไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการสนบัสนุน
แล้วก็ตามแต่ก็ยงัไม่สามารถประกันได้ว่าโครงการเหล่านันจะได้รับการนําไปใช้ได้อย่างเป็น
ผลสาํเร็จเพราะอาจมีปัญหาต่างๆเกิดขึนมากมายขณะทีใชน้โยบายนนัซึงการนาํนโยบายไปใชห้รือ
นาํไปปฏิบติันนัมีขนัตอนและมีสิงทีผูน้าํไปปฏิบติัจะตอ้งคาํนึงถึงหลายประการ  ดงันี  คือ 

 1. จะตอ้งคาํนึงถึงกาํลงัคนทีจะใช้หรือปฏิบติัในแต่ละโครงการย่อยของนโยบาย
กล่าวคือจะตอ้งคาํนึงถึงว่าจะใช้คนอย่างไรตอ้งการคนเพิมหรือไม่คนเหล่านนัควรจะไดรั้บฝึกฝน
อบรมมาอยา่งไรและหากวา่โครงการทีจะนาํไปปฏิบติัเป็นโครงการใหม่ทีไม่เคยมีมาก่อนก็มีความ
จาํเป็นทีจะตอ้งตงัหน่วยงานและจดักาํลงัคนใหม่การกระทาํกิจการใดๆจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หรือไม่นนัขึนอยูก่บักาํลงัคนและหน่วยงานหรือองคก์รเป็นสาํคญั 

 2. จะตอ้งคาํนึงถึงแหล่งสนบัสนุนทงัทางดา้นทุนทรัพยที์เป็นเงินและทีเป็นกาํลงังาน
ในลกัษณะทีวา่กาํลงัเงินและกาํลงังานนนัจะไดจ้ากแหล่งใดบา้งโครงการแต่ละโครงการจะตอ้งใช้
เงินเป็นจาํนวนเท่าใดมีวธีิการใชเ้งินหรือทางเลือกในการใชเ้งินอยา่งไรบา้ง 

 3. จะตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์กบัสถาบนัหน่วยงานและกลุ่มผูส้นใจจากภายนอก
ดว้ยการนาํนโยบายไปใชห้รือการบริหารโครงการใดโครงการหนึงย่อมจะไม่ประสบความสําเร็จ
หากผูบ้ริหารนโยบายไม่ยอมติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลหรือหน่วยงานอืนๆผูบ้ริหารนโยบายทีดียงั



 
 
 

 
 

จะตอ้งเป็นผูที้มีใจกวา้งโดยจะตอ้งยอมรับความคิดเห็นต่างๆจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก
และจะตอ้งพยายามใหห้น่วยงานอืนๆสนบัสนุนร่วมมือกบันโยบายหรือโครงการทีไดก้าํหนดไว ้

 4. จะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมายว่าได้รับการบริการจาก
โครงการหรือนโยบายหรือไม่และสิงทีบุคคลเหล่านันได้รับมีความเป็นจริงเพียงใดหรือตรงกบั
ความตอ้งการของบุคคลเหล่านนัมากนอ้ยเพียงใด 

 ขนัตอนที4 : การประมาณการและการประเมินผลนโยบาย (policy assessment and 

evaluation) การประเมินผลนโยบายเป็นกระบวนการทีตอ้งการคน้หาว่าโครงการต่างๆทีจดัทาํนนั
ไดผ้ลสอดคลอ้งกบันโยบายทีกาํหนดไวห้รือไม่หรือโครงการนนัดาํเนินการไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด
มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้งโดยสามารถดาํเนินการไดใ้น3ลกัษณะคือการวิเคราะห์คุณค่าและ
ราคา (cost-benefit analysis) การวิเคราะห์ระบบ(system analysis) และการวิเคราะห์งบประมาณ
โครงการ (program budgeting) 

 

.  การวจัิยเชิงนโยบาย 

 การวจิยัเชิงนโยบายเป็นเรืองทีสําคญัและมีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อนกับริหารในการ
ทีจะนาํขอ้มูลมาประกอบการวินิจฉยัเพือกาํหนดนโยบายขององค์การ  และการตระหนกัในคุณค่า
และความสาํคญัต่อสังคม 

 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2553 : 1) การวิจยัเชิงนโยบายเป็นการวิจยัทีมุ่งกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินการของแต่ละสถาบนัหรือหน่วยงานจากปัจจุบนัไปสู่อนาคตเพือมุ่งหวงัให้การ
ตดัสินใจในการดาํเนินการดงักล่าวมีความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากทีสุด 

 สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษา  (  : 1) การวิจยัเชิง
นโยบาย เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เพือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัทีอาจจะเป็นไปได้ ในการแกปั้ญหาหรือ
การพฒันาในเรืองใดเรืองหนึงในระดบันโยบาย เสนอผูบ้ริหารสาหรับประกอบการตดัสินใจใน
การกาํหนดนโยบาย การพฒันานโยบาย และการนานโยบายไปสู่การปฏิบติั รวมทงัเป็นการวิจยั
เพือการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ทงันี ในการดาเนินงานวิจยันนัควรให้ความสําคญั
กบัเนือหาซึงมีองค์ประกอบหลายดา้นดว้ยกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง ดา้นการมีจรรยาบรรณของ
นกัวจิยั 
 

 

 



 
 
 

 
 

.   หลกัการสําคัญของการวจัิยเชิงนโยบาย 

 อรรณพ  จีนะวฒัน์ ( , - ) อธิบายการวิจยัเชิงนโยบายวา่มีหลกัการสําคญัตามที  

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 . การวิจยัเชิงนโยบายเริมตน้จากปัญหาทางสังคมแลว้เปลียนไปเป็นปัญหาของการ
วิจยัตอ้งอาศยัความเขา้ใจในขอบเขตของนโยบายและความชาํนาญในระเบียบวิธีวิจยัก่อให้เกิด
ความรู้ในเรืองนนัๆและผลของการวจิยัจะนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายในทีสุด 

 . การวจิยัเชิงนโยบายศึกษาไดใ้น ลกัษณะคือศึกษาตวันโยบายศึกษาการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัและศึกษาผลของนโยบาย 

 . การศึกษาเกียวกบันโยบายจะสนใจในประเด็นต่อไปนี 

 .  นโยบายเกิดขึนไดอ้ยา่งไรและทาํไมจึงมีนโยบายนี 

 .  ผลของนโยบายยาวนานแค่ไหน 

 .  เคยมีการปรับนโยบายหรือไม่มีการปรับเมือไรและทาํไมจึงปรับ 

 .  ทศันคติในปัจจุบนัทีมีต่อนโยบาย 

 .  การเปรียบเทียบนโยบายทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 .  ขอ้ดีและขอ้เสียของนโยบาย 

 .  การวิจัยเชิงนโยบายจะต้องพิจารณาด้วยว่านโยบายไม่ใช่สิงทีถูกสร้างขึน
ทนัทีทนัใดแต่เกิดจากวิวฒันาการของการสังสมดงันนัจึงมีลกัษณะของกระบวนการทีต่อเนืองและ
ทาํใหต้อ้งอาศยัคณะนกัวจิยัจากสหสาขาวทิยาทาํใหก้ารทาํงานยากขึน 

 . การวิจยัเชิงนโยบายมกัจะสนใจตวัแปรทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจจะสามารถควบคุมได้
บา้งและเป็นการวิจยัทีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยตรงการวิเคราะห์และวิจยันโยบายเป็น
แนวทางและระเบียบวิธีการในการสร้างและระบุทางเลือกแนวทางการปฏิบติัอนัเหมาะสมให้กบั
นโยบายใดๆทีมีความสลับซับซ้อนหรือเป็นวิธีการในการพิสูจน์เพือหาทางเลือกทีดีทีสุดในการ
กาํหนดนโยบาย 

 ดรอร์ (YehezhelDror,  : ) ไดเ้สนอแนวคิด  ประการสําหรับเป็นแนวทางใน
การวเิคราะห์วจิยันโยบาย คือ 

 . การสํารวจค่านิยม (value exploration)ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยรวมถึงขอ้
โตแ้ยง้ (issues) ต่างๆทีกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่สนใจหรือละเลยไม่สนใจ 

 . การกาํหนดสมมุติฐานในเชิงปฏิบติั(operation code assumptions) หมายถึง
ความสามารถทีจะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมการ



 
 
 

 
 

คาดการณ์พฤติกรรมต่างๆของสังคมภายใตส้มมุติฐานหลายชนิดไดอ้ย่างถูกตอ้งล่วงหน้าย่อมจะ
ช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจทีดีกวา่และถูกตอ้งกวา่ 
 . ความเป็นไดท้างการเมือง (political  feasibility) ซึงหมายถึงอาํนาจหรืออิทธิพลทาง 

การเมืองทีจะช่วยสนบัสนุนใหน้โยบายไดรั้บการยอมรับสามารถนาํไปปฏิบติัไดโ้ดยสมเหตุสมผล 

 . ขอบข่ายการวิเคราะห์นโยบาย (policy  analysis network) หมายถึงการกระจาย
นโยบายออกเป็นโครงการยอ่ยแลว้วเิคราะห์แต่ละโครงการยอ่ยเหล่านนัโดยอาศยัเครืองช่วยต่างๆ 

 ไลเดย ์(James Lyday,  :  - ) จาํแนกกระบวนการในการวิเคราะห์วิจยั
นโยบายออกเป็น  ขนัตอน  เพือใหไ้ดม้าซึงนโยบายทีดีมีคุณภาพคือ 

 . ใหค้าํจาํกดัความหรืออธิบายถึงสภาพปัญหาทีเกิดขึน 

 . เก็บรวบรวมขอ้มูลทีถูกตอ้งแน่นอนของปัญหาเหล่านนั 

 . วิเคราะห์นโยบายทีจะกาํหนดขึนโดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและคุณประโยชน์ทีจะ
ไดรั้บในอนาคต 

 . ทาํการทดลองและจดัทาํโครงการตวัอยา่งขึนเพือหาความเทียงตรงของโครงสร้าง 

นโยบายตลอดจนค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์อนัแทจ้ริงทีจะเกิดขึน 

 . ประมาณการทางเลือกทีจะตอ้งใชใ้นการกาํหนดนโยบาย 

 . ร่างเป็นนโยบายโดยใหบุ้คคลต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม 

 . กาํหนดแนวทางในการบริหารโครงการของนโยบายทีไดร่้างไว ้

 . กาํหนดวธีิการทีเหมาะสมสาํหรับการประเมินนโยบาย 

 . ปรับปรุงนโยบายโดยอาศยัผลทีไดจ้ากการประเมินนโยบายนนั 

 จากทีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการวิเคราะห์วิจยันโยบายคือกระบวนการในการ
คน้หาแนวทางทีดีทีเหมาะสมไวเ้พือการกาํหนดนโยบายอนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจทีถูกตอ้งในการ
ปฏิบติังาน 

 

.   ออกแบบการวจัิยเชิงนโยบาย 

 อรรณพ  จีนะวฒัน์ (  : - ) ออกแบบการวิจยัเชิงนโยบายมีขนัตอนสําคญัทีเป็น
ขนัตอนเฉพาะใน  ขนัตอนหลกัดงัต่อไปนี 

 . กาํหนดปัญหาการวจิยัโดยมีหลกัการดงันี 

 .  เลือกปัญหาสังคม 

 .  ระบุประเด็นทีสาํคญัของนโยบาย 

 .  วเิคราะห์ขอ้กฎหมายในอดีตของประเด็นนโยบายนนั 



 
 
 

 
 

 .  ติดตามความกา้วหนา้ในเรืองนนัๆจากงานวจิยัอืนๆและการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

 .  ศึกษาเกียวกบัสายงานของการตดัสินใจในองคก์าร 

 .  ร่างรูปแบบของกระบวนการจดัทาํนโยบาย 

 .  สัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้ง 

 .  สังเคราะห์สารสนเทศทีไดรั้บ 

 . กาํหนดขอบเขตของปัญหาเมือทราบถึงประเด็นปัญหาในการวิจยัแลว้งานในขนั
ต่อไปคือการกาํหนดขอบเขตของปัญหาซึงเป็นการจดัทาํใหปั้ญหาการวิจยัมีความเฉพาะเจาะจงโดย
มีหลกัการในการดาํเนินการดงันี 

 .  ตดัสินใจเกียวกบัผลกระทบทีคาดหวงั 

 .  เลือกแง่มุมของปัญหาสังคมซึงถา้ลกัษณะของแง่มุมเป็นพหุมิติผลของการวิจยัจะ
มีคุณค่าและมีประโยชน์มากขึน 

 .  ระบุตวัแปรทีเกียวขอ้ง 

 .  จดัทาํปัญหาการวจิยั 

 . กาํหนดวิธีการและการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขนัตอนการให้นิยามเชิงปฏิบติัการ
ของตวัแปรการกาํหนดระเบียบวิธีในการศึกษาโดยเลือกระเบียบวิธีทีเหมาะสมกบัปัญหาควรมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลียนในระหว่างการดาํเนินการวิจยัได้มีการเลือกใช้เครืองมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัเรืองเวลาและงบประมาณดว้ยอีกทงัแผนการวิจยั
ตอ้งมีความตรงตอบสนองต่อผูที้ตอ้งการใชแ้ละมีศกัยภาพต่อการเปลียนแปลงในอนาคต 

 . วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยัเป็นส่วนทีแตกต่างไปจากการวิจยัประเภท
อืนๆคือการวิจยัเชิงนโยบายจะตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของการวิจยัโดยมีประเด็นทีสําคญั
ไดแ้ก่ 

 .  การวิเคราะห์ตวัแปรทีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัหมายถึงผูที้รับผิดชอบใน
การนาํนโยบายไปปฏิบติัหรือคุณลกัษณะขององค์กรทีเกียวขอ้งกบันโยบายนนัๆเช่นเสนอแนะให้
ความเห็นถึงจาํนวนทรัพยากรทีผูรั้บผดิชอบสามารถนาํไปใชไ้ดค้วามสามารถของผูที้รับผิดชอบใน
การบริหารทรัพยากรเหล่านนัโครงสร้างขององค์กรในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติักลไกทีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นตน้ 

 .  การคาดการณ์ถึงศักยภาพของข้อเสนอแนะเช่นผลทีตังใจและไม่ตังใจใน
ข้อเสนอแนะผลกระทบของข้อเสนอแนะทีมีต่อนโยบายผลทีเกิดขึนหากข้อเสนอแนะไม่ถูก
นาํไปใช ้ เป็นตน้ 



 
 
 

 
 

 .  การคาดการณ์ความน่าจะเป็นในการนาํไปปฏิบติัเป็นการพิจารณาถึงโครงสร้าง
ทางอาํนาจของผูรั้บผดิชอบและโครงสร้างขององคก์รทีจะสามารถนาํขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัการนาํ
ขอ้เสนอแนะไปใช้นีขึนอยูก่บัสารสนเทศทีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะไวเ้ป็นสําคญัซึงจะตอ้งพิจารณาใน
เรืองของเวลาและความน่าจะเป็นในการตดัสินใจเป็นหลกัใหญ่ 

 .  การเตรียมขอ้เสนอแนะในขนัสุดทา้ยเป็นหวัขอ้สาํคญัทีสุดของการพิจารณาความ 

เป็นไปได้และปรับปรุงขอ้เสนอแนะทีเหมาะสมหลงัจากได้วิเคราะห์และคาดการณ์ในประเด็น
ต่างๆ อยา่งดีแลว้ 

 . การติดต่อสือสารระหว่างนกัวิจยัและผูก้าํหนดนโยบายการติดต่อสือสารนีจะเป็น
ประเด็นทีอยู่นอกเหนือจากกระบวนการออกแบบการวิจยัทวัๆไปอาจจะกล่าวไดว้่าไม่น่าอยู่ใน
ขนัตอนของการวิจยัก็น่าจะไดแ้ต่ก็เป็นขนัตอนทีสําคญัทงันีเพราะการวิจยัเชิงนโยบายเนน้การมุ่ง
นาํสารสนเทศไปใหผู้จ้ดัทาํนโยบายหรือผูก้าํหนดนโยบายไปดาํเนินการใหเ้กิดเป็นนโยบายในทีสุด
ซึงการติดต่อสือสารระหว่างนักวิจยัและผูก้าํหนดนโยบายเป็นเรืองทีทาํได้ยากและเพือลดความ
ยุง่ยากใหเ้หลือนอ้ยทีสุดจึงมีแนวทางในการติดต่อสือสารดงันี 

 .  การติดต่อตอ้งมีตลอดระยะช่วงเวลาทีทาํการวจิยั 

 .  ควรจะตอ้งติดต่อกบับุคคลต่างๆทีจะใชผ้ลการวจิยัเพือเผยแพร่ผลการวิจยัให้ขยาย
วงกวา้งออกไป 

 .  การติดต่อทางวาจาจะให้ผลมากกวา่การเขียนเพราะผูก้าํหนดนโยบายไม่มีเวลาจะ
อ่านรายงานฉบบัยาวๆการเสนอทางวาจาทาํให้ผูก้าํหนดนโยบายสามารถจบัประเด็นได้อย่าง
รวดเร็วขึน 

 สรุปไดว้า่  การวิจยัเชิงนโยบายเป็นการวิจยัทีมีวตัถุประสงคเ์พือการกาํหนดนโยบาย
หรือแนวทางการดาํเนินงานของแต่ละองค์กรผลจากการวิจยัจะได้ใช้เป็นสารสนเทศเพือการ
ตดัสินใจในเชิงนโยบายไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากทีสุดโดยการวิจยัเชิงนโยบาย
สามารถศึกษาไดใ้น  ลกัษณะคือศึกษาตวันโยบายศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัและศึกษาผลของ
นโยบายซึงกระบวนการออกแบบการวิจยัเชิงนโยบายนันมีลกัษณะเฉพาะอยู่  ขนัตอนคือการ
กาํหนดปัญหาการวจิยัการกาํหนดขอบเขตของปัญหาการกาํหนดวิธีการและเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวจิยัและการติดต่อสือสารระหวา่งนกัวิจยักบัผูก้าํหนดนโยบาย 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับการวจัิยเชิงอนาคต 

 

.    ความหมายการวจัิยเชิงอนาคต 

 เทียนฉาย  กีระนนัท ์(  : ) กล่าวถึง  การวิจยัเชิงอนาคตวา่เป็นงานวิจยัทีจาํเป็น
อย่างยิงในการวางแผนการกาํหนดนโยบายตลอดจนแนวทางในการดาํเนินงานในอนาคตโดยมี
จุดมุ่งหมายในการทาํนายคาดการณ์แห่งการณ์คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึงที
จะเกิดขึนไดใ้นอนาคตทงันีจะตอ้งอิงพืนฐานขอ้มูลและขอ้คน้พบทีไดจ้ากการวิจยัเพือคน้หาและ
อาจจะตอ้งอิงกับขอ้มูลในระยะเวลาหนึงทีผ่านมาในอดีตเพือทีจะสามารถวาดภาพพิจารณาถึง
แนวโนม้ทีจะเกิดเหตุการณ์ไดใ้นอนาคต  

 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ (2554:225) กล่าววา่  การวจิยัเชิงอนาคต เป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ทีแสวงหาทางเลือกในอนาคต  ซึงคาดวา่จะเป็นไปไดส้ําหรับประชากรหรือกลุ่ม
ในสังคมหนึงๆ มีวตัถุประสงค ์ ดงันี 

 1.เพือคน้หาทางเลือกในอนาคต  ซึงคาดว่าจะเป็นไปไดส้ําหรับประชาชนในสังคม
หนึงๆ 

 2.เพือให้ทราบถึงขอบเขตและความรู้ความสามารถของตนเอง  ในการคาดการณ์
อนาคตทีจะเป็นไปได ้

 3.เพือชีให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาและผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากอนาคตที
คาดการณ์ไว ้

 4. เพือเตือนให้ทราบล่วงหนา้ จากสิงบอกเหตุทีไม่พึงปรารถนา  อนัอาจเกิดขึนไดใ้น
อนาคต 

 5. เพือทาํความเขา้ใจเบืองหลงัของกระบวนการเปลียนแปลงต่างๆและแนวโนม้ของ
การเปลียนแปลงทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 วิโรจน์  สารรัตนะ (  : - ) การศึกษาอนาคตเป็นสาขาวิชาใหม่ทีมีลกัษณะเป็น
ขอ้สังเกตดงันีคือ  

 .การศึกษาอนาคตเป็นการขยายหรือเป็นการมองสังคมไปขา้งหน้าให้กวา้งขึนดว้ย
การพฒันาวธีิการคิดเกียวกบัอนาคตทีดีขึนและเป็นไปในเชิงวชิาการมากขึน  

 . จากจาํนวนของนกัวชิาการทีมากขึนและเทคนิคการทาํนายทีเป็นเชิงวชิาการมากขึน
ทาํใหก้ารศึกษาอนาคตเป็นวชิาการทียอมรับโดยทวัไป  

 . การศึกษาอนาคตเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการทาํนายทีสําคญัคือ การศึกษาอนาคตได้
ช่วยใหบุ้คคลไดพ้ฒันาความเขา้ใจทศันคติและความสามารถในทางกลบักนัช่วยใหพ้วกเขาไดเ้ผชิญ



 
 
 

 
 

กบัการเปลียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนและดว้ยความรับผิดชอบต่อการดาํรงชีวิตใน
สังคมเทคโนโลย ี 

 . การศึกษาอนาคตตงัอยู่บนหลกัการทีว่าอนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแน่นอนเป็นแต่เพียงความเป็นไปไดห้รือความน่าจะเป็นเท่านนัแต่ก่อให้เกิดกรอบความคิด
ตลอดจนวธีิทีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 . การศึกษาอนาคตตังอยู่บนพืนฐานความเชือมันทีว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ก่อใหเ้กิดสิงตามมาอยา่งกวา้งขวางและมีระยะยาวมากขึนดงันนัการศึกษาความเป็นไปไดข้องสิงที
จะเกิดตามมานนัอยา่งรอบคอบจึงเป็นสิงจาํเป็น  

 . การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาทางเลือก(Alternatives) บนพืนฐานความคิดทีว่า
อนาคตมิไดมี้เพียงทางเลือกเดียวแต่มีอยู่มากมายซึงจะมีบทบาททีอิทธิพลต่ออนาคตทีเกิดขึนจริง
อยา่งมาก  

 . การศึกษาอนาคตเกียวข้องอย่างมากต่อการอาํนวยความสะดวกในการทาํความ
เขา้ใจต่อการเปลียนแปลงจึงมีผลต่อการเร่งการเปลียนแปลงจึงมีผลต่อการเร่งการเปลียนแปลงและ
ผลทีเกิดตามมาทงัในระดบับุคคลและสังคมใหเ้ร็วขึน  

 . การศึกษาอนาคตช่วยมีความสาํนึกถึงเป้าหมายทีถึงปรารถนา  
 . สาระสาํคญัของการศึกษาอนาคตมิไดจ้าํกดัอยูด่ว้ยขอบเขตของวิชาการแบบดงัเดิม
แต่เป็นการมองไปขา้งหนา้อยา่งเป็นสหวทิยาการ  

 . การศึกษาอนาคตเป็นความพยายามทีจะทาํความเขา้ใจและอธิบายความสัมพนัธ์
ทงัภายในและระหวา่งระบบทีสลบัซบัซอ้นของส่วนประกอบต่างๆ ของธรรมชาติและของโลกแห่ง
สังคม  

 . องคป์ระกอบสําคญัของการศึกษาอนาคตประการหนึงคือ การมุ่งมองไปทงัโลก
จากพืนฐานความเชือทีวา่เราอาศยัอยูใ่นโลกทีจาํกดัและตอ้งพึงพาอาศยักนัและกนั  

 . องคป์ระกอบสําคญัอีกประการหนึงของการศึกษาอนาคตคือ การมองไปขา้งหนา้
เกียวกบันิเวศวทิยาเพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภยัทีคุกคามต่อสภาพแวดลอ้มมากมาย  

 . การศึกษาอนาคตอาศยัเทคนิคและกระบวนการสําคญัการวิเคราะห์การพฒันาที
เป็นไปไดที้น่าจะเป็นและทีพึงปรารถนาซึงมีความแตกต่างกนัมากมายหลายวิธีโดยอาศยัแนวคิด
ดา้นสถิติและสังคมศาสตร์และการทาํใหมี้เหตุผลขึนซึงมิใช่โดยความสามารถทีทาํนายไดส้ําเร็จแต่
อยู่ทีการยอมรับให้มีการทดสอบทางเลือกสิงทีเกิดตามขึนมาและเป้าหมายจึงจะทาํให้การศึกษา
อนาคตเป็นสิงทีถูกตอ้งขึน 



 
 
 

 
 

 14.  การศึกษาอนาคตตอ้งเกียวขอ้งกบัอุดมการณ์จึงง่ายต่อการทีจะมีความคิดเห็นที
ขดัแยง้กบับุคคลอืนซึงจะก่อใหเ้กิดการทาํนายสิงทีเกิดขึนตามมาจากพฤติกรรมและการกระทาํของ
มนุษยใ์นรูปแบบต่างกนัทงัในระยะสันและระยะยาว 

 15. แมว้า่จะมีอนาคตภาพทีไม่ดี (Pessimistic) อยูม่ากแต่การศึกษาอนาคตจะมีพืนฐาน
การทาํนายอยูที่อนาคตทีดี (Optimistic) ถึงแมว้า่จะมีปัญหาใหญ่แต่มนุษยจ์ะสามารถใช้สติปัญญา
หาวิธีการทีจะจดัการให้สําเร็จให้ไดซึ้งในกรณีเช่นนีไดก่้อให้เกิดการวางแผนทีจะทาํให้บรรลุตาม
อนาคตทีถึงปรารถนาและหลีกเลียงจากอนาคตทีไม่พึงปรารถนาได ้

 16. แมว้า่เอกสารทีเกียวขอ้งกบัอนาคตจะเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมาก 

แต่ปัจจุบนัมีแนวโนม้ทีจะใหค้วามสาํคญักบัอนาคตดา้นทีเป็นมนุษยม์ากขึน 

 17. การศึกษาอนาคตเป็นการมองไปขา้งหนา้ในแนวใหม่ซึงอาจจะช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพ
ปัจจุบนัไดดี้ขึน 

 18. เป้าหมายสุดทา้ยของการทาํนายส่วนใหญ่อยูที่การจดัสารสนเทศเพือช่วยในการ
กาํหนดนโยบายและเพือการวางแผนสาํหรับอนาคต 

 สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม (  : ) ไดใ้ห้ความหมายวา่  การวิจยัอนาคตเป็นการศึกษา
แนวโนม้ของเหตุการณ์ภาพใดภาพหนึงในอนาคตโดยมีการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มูลจาก
อดีตปัจจุบนัไปสู่อนาคตภาพเป็นเทคนิคหนึงทีถูกนาํมาใช้อย่างกวา้งขวางในกระบวนการมอง
อนาคต เพราะเป็นเทคนิคการสร้างเรืองอนาคตทีมีโครงเรืองชดัเจนผา่นกระบวนการทีเป็นระบบมี
การแลกเปลียนความคิดการใชค้วามรู้ประสบการณ์จินตนาการและความคิดสร้างสรรคร่์วมกบัของ
ทีเกียวขอ้งอนาคตภาพเป็นเครืองมือทีมีประโยชน์อีกวิธีการหนึงสําหรับการคาดการณ์เกียวกับ
อนาคตภาพหรือภาพทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตเป็นการตังสมติฐานของเหตุการณ์ทีเกิดขึน
ต่อเนืองกนัตามทีไดค้าดไวอ้ยา่งมีเหตุผลวา่จะเกิดขึนอนาคตภาพทาํใหภ้าพทีคาดไวมี้โอกาสเกิดขึน
จริงหรือเชือมโยงกบัความเป็นจริง  

 ชมพูนุท  ร่วมชาติ (  : ) ได้ให้ความหมายว่า  การวิจยัอนาคตเป็นระเบียบ
วิธีการคน้ควา้หาความรู้เกียวกบัอนาคตโดยใชว้ิธีการวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม  ขนัตอนคือการ
วางแผน การพยากรณ์และการตดัสินใจเพือศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ทีอาจเกิดขึนใน
อนาคตอนัเนืองมาจากการตดัสินใจหรือนโยบายปัจจุบนัเพือทีจะผลทีไดม้าวางแผนระยะยาว  

 สุวมิล  วอ่งวาณิช (  : ) อธิบายวา่  การวจิยัอนาคตเป็นวิธีวิจยัทีมีจุดมุ่งหมาย  

ประการ คือ . เพือกาํหนดอนาคตของหน่วยงานองค์กร . เพือวิเคราะห์ศึกษาตดัสินใจเลือก
ยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมในการพฒันาหน่วยงานองคก์รให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต วิธีวิจยัอนาคต
เป็นการสาํรวจสร้างทดสอบวสิัยทศัน์ทีเป็นไปไดห้รือทีพึงปรารถนาจะให้เกิดและการนาํวิสัยทศัน์



 
 
 

 
 

เชิงอนาคตมาใชใ้นการกาํหนดนโยบายยุทธวิธีแผนงานทีตอ้งการให้เกิดมามีโอกาสจะเป็นจริงมาก
ขึน การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาความเปลียนแปลง ทีคิดว่าจะเกิดโดยอาศยัศาสตร์พหุสาขาวิชา
มาช่วยทาํนายหรือคาดการณ์เป้าหมายของการวิจยัอนาคตช่วยให้การตดัสินใจดีขึนช่วยพฒันา
หน่วยงานโดยลักษณะสําคัญของการวิจัยอนาคต คือ การวิจัยทีเน้นการตัดสินใจเป็นสําคัญ 

(Decision-centered) โดยช่วยอธิบายแรงผลักดันหรือความกดดันทีเกิดขึนในปัจจุบันเพือการ
ตดัสินใจทีฉลาดมากขึนในการทีพฒันาหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตทีกาํหนดไว้
อยา่งชาญฉลาดและยงัเป็นการวจิยัทีใหค้วามสาํคญักบัประเด็นหรือคาํถามทีสนใจศึกษา  
 บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร (  : ) กล่าวถึง  การวิจยัเชิงอนาคตวา่เป็นการวิจยัทีมี
จุดหมายเพือศึกษาแนวโน้มของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอนาคตประการสําคญัทีจะทาํให้
แนวโนม้ของปรากฏการณ์ทีคน้พบจากการวิจยัมีความเป็นไปไดว้า่น่าจะเกิดขึนจริงในอนาคตหรือ
สามารถคาดการณ์ปรากฏการณ์ไดต้รงตามความเป็นจริงหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

คือผูเ้ชียวชาญทีเป็นผูใ้หมุ้มมองหรือความคิดเห็นเกียวกบัเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทีวิจยัตอ้งเป็น
ผูเ้ชียวชาญทีมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในปรากฏการณ์ทีวิจยัอย่างแทจ้ริงรวมทงัเป็นผูที้
ตระหนกัถึงความสาํคญัและมีความสนใจเกียวกบัปรากฏการณ์ทีวจิยัอยา่งแทจ้ริงเนืองจากการศึกษา
แนวโน้มเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์โดยใช้การวิจัยเชิงอนาคตผู้เชียวชาญเปรียบเสมือน
แหล่งขอ้มูลสาํคญัสาํหรับการคน้หาคาํตอบของปัญหาการวิจยัจุดมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต   

 นาตยา  ปิลนัธนานนท ์(2526 : 135 -151)ไดก้ล่าวถึงวธีิการทาํนายอนาคตไวด้งันี 

 . Trend Extrapolation เป็นการศึกษาอนาคตจากแนวโนม้ โดยการตรวจสอบอดีตที
เพิงผา่นมาซึงอาจใหร่้องรอยทีจะศึกษาปัจจุบนั และนาํไปสู่สิงทีเราคน้หาในอนาคตได ้แนวโนม้จะ
เห็นไดช้ดัเจนขึน เพือนาํมาแสดงในรูปของกราฟ สามารถมองเห็นจริงไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ครืองวดั 

 . Delphi Forecasting วิธีนีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัความคาดหวงัเรืองอนาคต จากบุคคลทีเราเห็นวา่เป็นผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชา
ใดวชิาหนึง เป็นการศึกษาอนาคตทีเป็นอิสระทีจะสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงแนวโนม้ที
เป็นมาในอดีตและปัจจุบนั จะเป็น สิงทีสร้างอนาคต ผลทีไดจ้ากการใชว้ิธีการศึกษานี ช่วยให้ง่าย
ต่อการตดัสินใจมากขึนเพราะสามารถนาํไปทดแทนการตดัสินใจทางเลือกอืนๆได ้นิยมใช้ในการ
พยากรณ์ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และสาขาวชิาอืน 

  . Matrix Forecasting เป็นเทคนิคทีแสดงให้เห็นว่า แนวโนม้หรือเหตุการณ์ต่างๆ 

อาจมีผลกระทบต่อกนัและกนัไดอ้ย่างไร วิธีการนีเป็นการแยกแยะอนาคตทีมีความซับซ้อน เป็น
องคป์ระกอบยอ่ย โดยแต่ละองคป์ระกอบมีอิสระออกจากกนัและให้องคป์ระกอบแต่ละอยา่ง หรือ



 
 
 

 
 

ทางเลือกอนาคตแต่ละอย่าง มีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต่างๆกัน ช่วยให้เห็น
ความสัมพนัธ์เกียวขอ้งซึงกนัและกนัระหวา่ง  เหตุการณ์ หรือ  สิง 

 . Futures Wheel หรือกงลอ้อนาคต เป็นเทคนิคการประเมินความคงทีภายในของการ
พยากรณ์แนวโนม้ โดยเริมปัญหาทีศูนยก์ลาง แลว้จากปัญหานีจะนาํใหเ้กิดสิงต่างๆเชือมโยงต่อไป 

 . Simulation Technique เป็นการสร้างอนาคตจาํลอง และใชพ้ยากรณ์ความเป็นไปได้
ของอนาคต เทคนิคนีโดยปกติมกัใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์เขา้มาประกอบ 

 . Scenario Technique เป็นการเขียนเรืองราวเกียวกบัอนาคต เป็นแนวทางในการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกียวกบัอนาคตทีเป็นไปได ้และกระบวนการสร้าง Scenario 

จะทาํให้ผูเ้ขียนหรือผูอ่้าน ไดแ้นวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตดัสินใจในแนวทางต่างๆ 

การเขียนเป็นการพรรณนาเรืองอนาคต โดยเขียนเป็นเรืองราวหรือนิยาย เนือหาจะเป็นการกล่าวถึง
วา่ เราจะกา้วจากปัจจุบนัไปสู่อนาคตไดอ้ยา่งไร 

                   . Ethnographic Futures Research คือ อนาคตภาพทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว
โดยเลือกเอาแนวโน้มทีมีฉันทามติ (Consensus) ระหว่างผูใ้ห้สัมภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีนี คือ การ
ขาดระบบทีน่าเชือถือในการพิจารณาแนวโนม้ทีไม่มีฉนัทามติ 

                   . Ethnographic Delphi Futures Research คือ ระเบียบวิธีวิจยัทีใช้การสัมภาษณ์รอบ
แรกแลว้ตามดว้ยเทคนิคเดลฟายในรอบที  และรอบที  (นาตยา  ปิลนัธนานนท ์, 2526 : 135 -151) 

 

.    รูปแบบการวจัิยอนาคต 

 การวิจยัอนาคตได้มีการพฒันาและเปลียนแปลงมาแบ่งออกได้เป็น 3 ขนัตอน คือ 

(กฤษดา  กรุดทอง, 2530 : 15 – 16) 

  ระยะที 1 (Phase-I Classical Linear Projection: 1960 – 1970) ในช่วง 10 ปีแรก การ
วิจยัอนาคตใช้วิธีการฉายภาพแบบการพยาการณ์เชิงเส้นตรง วิธีการนีใช้ได้ดีกับการพยากรณ์
บางอย่างทีเกียวขอ้งกบัองค์ประกอบอืน ๆ น้อยตวั การวิจยัอนาคตสามารถพยากรณ์ได้โดยใช้
ขอ้มูลเดิมในระยะทีผา่นมา เช่น จากจาํนวนนกัเรียนในระยะ 4 – 5 ปีทีผา่นมาทีกาํลงัเพิมขึน หรือ
สามารถพยากรณ์ไดจ้ากตวัชีบางตวั เช่น อตัราการเกิด เป็นตน้ 

  ระยะที 2  (Phase-ll Multiple Alternative Future: 1965 – 1967) ในช่วงระยะเวลา  2 

ปี รูปแบบการวิจยัอนาคตแบบใหม่ไดรั้บการพฒันาขึนมาใช้ควบคู่กนัไปกบัวิธีการแบบเดิมซึงมี
ขอ้มูลจาํกดัอยู่มาก การวิจยัอนาคตแบบทีพฒันาขึนมาใหม่นีมีหลกัสําคญั คือ อนาคตทีอาจเป็นไป
ไดน้นัมีหลายแนวทาง การวิจยัอนาคตพยายามใชข้อ้มูลทีมีการสร้างทางเลือกทีเป็นไปไดม้ากทีสุด
และเลือกทางเลือกทีดีทีสุด ภายใตท้รัพยากร เวลา งบประมาณทีมีเพือนาํไปปฏิบติัต่อไป 



 
 
 

 
 

 ระยะที 3  (Phase-lll Cross – Impact Future (1972 )  ในช่วงระยะเวลา 10 ปี การวิจยั
อนาคตไดข้ยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู้เกียวกบัอนาคตจากวิทยาการทุก
แขนง การนาํผลกระทบจากทุกองคป์ระกอบมาพิจารณาร่วมกนั จะช่วยให้การสร้างภาพอนาคตมี
ความสมบูรณ์มากขึน 

 

.    ลกัษณะสําคัญของการวจัิยอนาคต 

 กฤษดา  กรุดทอง (1987 : 14-15) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะสําคญัของการวิจยัอนาคต สรุป
ได ้ดงันี 

 1. การวจิยัอนาคตมุ่งเพือการตดัสินใจ กาํหนดนโยบายและการวางแผน 

  2. การวจิยัอนาคตมุ่งชีถึงทางเลือกทีเป็นไปไดห้ลายวธีิมิใช่วธีิใดวธีิหนึงวธีิเดียว 

  3. การวจิยัอนาคตมุ่งมองอนาคตทงัในดา้นดี(Utopia) และในดา้นเลว (Dystopia) 

 4. การวจิยัอนาคตมุ่งพฒันา “อนาคตทีควรจะเป็น”(Probabilistic Future) ขึน 

 

.    ประโยชน์ของการศึกษาอนาคต  
วโิรจน์ สารรัตนะ ( :12-13) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคตไว ้ ดงันี 

 .ช่วยในกระบวนการตดัสินใจเนืองจากการศึกษาอนาคตจะไดข้อ้มูลเบืองตน้ทีเป็น
ประโยชน์ในการมองหาปัญหาวธีิแกปั้ญหาประเมินทางเลือกหลีกเลียงการสูญเสียดงั  เช่น  

 .  ช่วยกําหนดกรอบการทาํงานในการตัดสินใจเพือการวางแผนกล่าวคือแผน
นโยบายหรือการตดัสินใจใดๆ จะไม่สามารถกระทาํได้หากขาดขอ้ตกลงเบืองตน้(Assumption) 

หรือหากมีแต่เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ทีผิดพลาดจะนาํไปสู่ความเสียหายขอ้ตกลงเบืองตน้นีสามารถ
ไดม้าดว้ยการศึกษาอนาคตแต่จะเป็นเพียงความเป็นไปไดห้รือความน่าจะเป็นมากกวา่ความถูกตอ้ง
แน่นอนหรือเป็นหลกัเกณฑที์จะช่วยใหน้กัวางแผนนาํไปพิจารณาประกอบการวางแผนตดัสินใจได ้  

 .  ช่วยในการตดัสินใจหาทางป้องกันปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนก่อนจะกลายเป็น
ปัญหาขนัวกิฤติและการตดัสินใจเพือใหมี้การกระทาํกบัโอกาสทีคาดวา่จะเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม  

 .  ช่วยในการตดัสินใจเลือกวธีิการป้องกนัปัญหาจากหลายๆวิธีทีนกัอนาคตไดเ้สนอ
ทางเลือกไวใ้ห ้ 

 .  ช่วยใหส้ามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบติัเนืองจากนกัอนาคต
ไดช่้วยประเมินทางเลือกต่างๆไวโ้ดยวเิคราะห์ถึงผลกระทบทีเป็นไปไดที้จะมีต่อโลกแห่งอนาคต 



 
 
 

 
 

 .  ช่วยเพิมโอกาสในการเลือกสรรจากทางเลือกหลายๆทางทีเสนอไวท้าํให้ผูค้นมี
ความเป็นอิสระในการเลือกสรรสามารถจะหลีกเลียงจากการยอมรับแนวโน้มในปัจจุบนัทีอาจ
นาํไปสู่ความเสียหายได ้ 

 . ช่วยในการเตรียมคนสาํหรับอนาคตทีกาํลงัเปลียนแปลงทงันีจะทาํให้คนมองไปใน
เหตุการณ์ข้างหน้าจึงเน้นโอกาสการพฒันาความมนัใจดาํเนินการตามแผนอย่างรัดกุมลดความ
สับสนทางจิตใจลงเนืองจากเตรียมคนไวรั้บสถานการณ์แล้วการศึกษาอนาคตช่วยให้ประชาชน
ยอมรับการเปลียนแปลงไดง่้ายสามารถปรับตวัไดแ้ละทาํใหเ้ดินทางเขา้สู่อนาคตได ้ 

 .ส่งเสริมใหเ้กิดความปรองดองและร่วมมือกนัเป็นการเริมตน้ใหม่ละทิงสิงทีไม่ดีใน
อนาคตไปมุ่งคาํนึงถึงสิงทีดีๆ ในอนาคตแมว้า่ในอดีตจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกนัอยา่งมากมาย 

เนืองจากอดีตเป็นสิงทีผดิพลาดมาแลว้และไม่สามารถทาํให้ดีขึนไดแ้ต่สําหรับอนาคตเป็นโลกแห่ง
ความฝันทีสามารถใหเ้กิดเป็นจริงไดห้ากใชค้วามพยายามดงันนัการมุ่งอนาคตจะทาํให้คนมุ่งแต่ใน
ดา้นดีเพราะมีความมุ่งมนัทีจะไปถึงใหไ้ด ้ 

 . ช่วยในการสร้างสรรค์การศึกษาอนาคตสามารถชักจูงให้ความสนใจต่อการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์เพราะการมองอนาคตทีห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาทีเกิดขึนเฉพาะ
หนา้ยอ่มทาํใหส้ามารถคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

 . เป็นเทคนิคในด้านการศึกษาชักนาํให้ผูที้อยู่ในวยัเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความ
ตระหนกัวา่พวกเขาสามารถสร้างอนาคตสามารถเลือกสรรในสิงทีดีกวา่ได ้

 . ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิตการศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิด
เกียวกบัเป้าหมายของชีวิตอยา่งเป็นระบบ  ก่อให้เกิดปรัชญาของแต่ละคนขึนทาํให้เปลียนบทบาท
จาการมีปฏิกิริยา  (Reaction) กบัปัญหาเป็นการป้องกนั(Per action) ต่อปัญหาล่วงหน้าระยะเวลา
ของการศึกษาอนาคต  

 

.  ข้อพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง EDFR กบั EFR 

 ประการแรก  EDFR ต่างจาก  EFR ทีระเบียบวิธีวิจยักล่าวคือ  EFR ใชก้ารสัมภาษณ์
รอบเดียวส่วน EDFR ใชก้ารสัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเดลฟายในรอบทีสองสามฯลฯวิธีการ
ของ EDFR จึงมีระบบของการไดข้อ้มูลทีเป็นทีน่าเชือถือไดม้ากกวา่  ประการทีสองผลสรุปของการ
วจิยัแบบ EFR คือ อนาคตภาพทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโนม้ทีมีฉนัทา
มติระหวา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์  จุดอ่อนของวธีินี  คือ  การขาดระบบทีน่าเชือถือในการพิจารณาแนวโนม้
ทีมีฉนัทามติและโดยระเบียบวิธีเองอาจทาํให้แนวโน้มทีสําคญัตอ้งหลุดไปเพราะเป็นไปไดที้ว่ามี
ผูเ้ชียวชาญเพียงคนเดียวทีพูดถึงแนวโนม้เหล่านนัผูเ้ชียวชาญคนอืนตลอดจนผูว้ิจยัก็อาจลืมนึกไม่



 
 
 

 
 

ถึงหรือไม่รู้จึงไม่ไดพู้ดถึงแนวโนม้เหล่านนัแนวโนม้เหล่านนัจึงหลุดออกไปจากผลการวิจยัเพราะ
ไม่มีฉนัทามติส่วนการวิจยัแบบ  EDFR จะมีแนวโนม้ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบแรกป้อนกลบั
ไปใหผู้เ้ชียวชาญทุกคนพิจารณาอีกในการทาํเดลฟายทาํให้ทุกแนวโนม้ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็น
ระบบเก่าเท่าเทียมกนัผลสรุปทีไดจ้ากการวจิยัแบบ EDFR จึงเป็นระบบและไดแ้นวความครอบคลุม
และน่าเชือถือมากกวา่ EFR การประยุกต์ EDFR ถึงแมว้า่ EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจยัทีพฒันาขึน
มาเพือการวิจยัอนาคตก็ตามแต่เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และEFR ก็สามารถ
นาํไปใชว้จิยัในทาํนองเดียวกบัการวจิยัรูปแบบอืนๆทีมีอยูไ่ด ้ เช่น  การวิจยัเพือสํารวจความคิดเห็น
สํารวจปัญหา  วิจยัเพือหารูปแบบเพือกาํหนดนโยบาย  เพือกาํหนดมาตรฐานเพือหาวิธีแกปั้ญหา
และเพือการตดัสินใจเป็นตน้  จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบต่างๆ
ไปใชใ้นวงการและองคก์ารต่างๆมากมายทงัเพือการวางแผนในอนาคตวิเคราะห์และแกปั้ญหาใน
ปัจจุบนัตลอดจนการวิเคราะห์อดีตเพราะเทคนิคการวิจยัอนาคตโดยเฉพาะเดลฟายและEDFR นนั
ช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลทีเป็นระบบและน่าเชือถือมากขึน 

 

ตารางที  ขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่ง EDFR กบั EFR 

EDFR EFR 

ใชก้ารสมัภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเดลฟายในรอบที
สอง สาม 

ใชก้ารสมัภาษณ์รอบเดียว 

ผลสรุปทีไดจ้ากการวิจยัแบบ EDFR จึงเป็นระบบและ
ไดแ้นวความครอบคลุมและน่าเชือถือ 

ผลสรุปของการวจิยัแบบ EFR คือ อนาคตภาพทีไดจ้าก
การสัมภาษณ์เพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโน้มทีมี
ฉนัทามติระหวา่งผูใ้หส้มัภาษณ์ 

  

ซึงในการวิจยันีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบ  EFR ในการสัมภาษณ์  เพือหารูปแบบเพือ
กาํหนดขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

 กล่าวโดยสรุป  การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

) การวจิยัครังนีมีความมุ่งหมาย  เพือศึกษาอนาคตภาพของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. - ) ใน 2 ด้าน คือ 

คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
และจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสาน



 
 
 

 
 

วิธี (Mixed Method Research) โดยมีทงัแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิจยัเชิงนโยบาย (Policy Analysis)   และ
เทคนิคการวิจยัอนาคต (Future  Research)   ตามแนวบรรทดัฐานทางสังคมในการศึกษาอนาคต 

(Normative  forecasting)   วธีิการศึกษาอนาคตใชก้ารกาํหนดจุดมุ่งหมายของหน่วยงานและอนาคต
ทีหน่วยงานทีตอ้งการโดยผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholders) เขา้มามีส่วนร่วมให้ขอ้มูลพืนฐาน  

สาํหรับการวจิยัในครังนี  

 

                                       8.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 

จากการสาํรวจงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐในทศวรรษหนา้สามารถ
จาํแนกงานวจิยัเป็น  4 ส่วนทีเกียวขอ้ง คือ  1. งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูน้าํ 2. งานวิจยั
ทีเกียวข้องกับกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา .งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับงานวิจยัเชิงอนาคต . งานวิจยั
ต่างประเทศ 

 

1. งานวจัิยทเีกียวข้องกบัการพัฒนาภาวะผู้นํา 
 เสถียร  แป้นเหลือ (2550) ศึกษาเรือง  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้าง

ภาวะผูน้าํสําหรับผูน้าํองค์กรกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  มีจุดมุ่งหมาย
เพือพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผูน้ําสําหรับผูน้ําองค์กรกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  พบว่า  คุณลักษณะภาวะผูน้ําสําหรับผูน้ําองค์กรกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทีจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างก่อน  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ความรู้
เกียวกบัภาวะผูน้าํและบทบาทหน้าทีของผูน้าํการพฒันาทีมงานให้มีประสิทธิภาพและศิลปะการ
สือสารการประเมิน ผลปรากฏว่า  หลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องประสิทธิภาพของ
หลกัสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วย  ฝึกอบรมผา่นตามเกณฑ์  ผลการทดสอบวดัความรู้และเจตคติภาวะ
ผูน้าํก่อนและหลงัการฝึกอบรม  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  ผลการสังเกตทกัษะ
ภาวะผูน้าํ  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรมจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  พบวา่  หลกัสูตรมีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุด  การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมเพือให้สะดวกต่อการนําไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างภาวะผูน้ํา
สาํหรับผูน้าํองคก์รกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 



 
 
 

 
 

ธนินทร์  รัตนโอฬาร  ( )  ศึกษาเรือง  การพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดบัของภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของนักศึกษาปริญญาบณัฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การ
ประยุกตใ์ช้โมเดลการวดัเชิงก่อตวัและเชิงสะทอ้น  ผลการวิจยัทีสําคญัสรุปไดด้งันี 1) บุคลิกภาพ 

ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม และภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของนักศึกษาอยู่ในระดบัปาน
กลางค่อนไปทางมาก 2) โมเดลการวดัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูน้าํนกัศึกษาระหวา่งมุมมอง
ของผูน้าํนกัศึกษาและกลุ่มนกัศึกษามีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 3) โมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดบั มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยโมเดลระดบั
บุคคล พบว่า บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรมของนกัศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของนักศึกษา อีกทงับุคลิกภาพของนักศึกษายงัส่งอิทธิพล
ทางออ้มต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของนกัศึกษา  ทงันีตวัแปรทาํนายทงัหมดในระดบับุคคลและ
ระดบัองคก์รสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของนกัศึกษาได้  42% 

และ 64% ตามลาํดบั และ 4) แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของนกัศึกษาปริญญา
บณัฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจให้เกิดขึนอยา่งยงัยืน มี 3 ประการคือ 1. สถาบนัการศึกษาและคณะ
วิชาตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของนักศึกษาอย่างจริงจงั และ
กาํหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ รวมทงัการรณรงคภ์ายในคณะหรือ
มหาวิทยาลยัเพือกระตุน้ให้นกัศึกษาเห็นความสําคญัของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง  2. ผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์และผูน้าํนกัศึกษาควรเป็นแบบอยา่งของการเป็นผูน้าํทีดีต่อนกัศึกษา และควรสนบัสนุน
ส่งเสริม และผลกัดนัให้นกัศึกษามีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงในตนเอง  และ 3. พ่อแม่ผูป้กครอง
ตอ้งพยายามปลูกฝังการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงผ่านการเลียงดูให้เกิดขึนกบัลูกตงัแต่วยั
เด็ก 

สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ( ) ศึกษาเรือง ความคิดเห็นของผูน้าํนกัศึกษาต่อการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ จากการวิจยั
พบวา่ ผูน้าํนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีความคิดเห็นเกียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารกิจกรรมนกัศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ในองคป์ระกอบทงั 10 ดา้น ระดบัความคิดเห็นของผูน้าํนกัศึกษาทีมีระดบัความเห็นเฉลีย
สูงสุด คือ ดา้นความโปร่งใส ซึงมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานทีเกียวขอ้งก็ควรจะธาํรงรักษาและ
พฒันาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาในดา้นความโปร่งใสให้ดียิงขึน โดยการหามาตรการกลยุทธ์ 

และวิธีการต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมให้ผูน้าํนกัศึกษาและนกัศึกษาเองเป็นผูมี้คุณธรรมสํานึก รู้รัก
ในความซือสัตย์สุจริต ทาํการบริหารกิจกรรมนักศึกษาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เพือสร้าง
รากฐานทีดีให้กบัผูน้าํนกัศึกษาต่อไปตามปณิธานและเป้าหมายในการพฒันากิจกรรมนักศึกษา



 
 
 

 
 

ต่อไป สําหรับในด้านทีผูน้าํนกัศึกษามีระดบัความคิดเห็นเฉลียตาํสุด  คือ ด้านความเสมอภาคซึง
แสดงให้เห็น มหาวิทยาลยัฯ และสํานกักิจการนกัศึกษาในส่วนทีรับผิดชอบดูแลกิจกรรมนกัศึกษา 
ควรเร่งพฒันาปรับปรุงงาน ระบบงานในการบริหาร โดยการพฒันาวิชาการในงานบริหารกิจกรรม
นกัศึกษา โดยการใชศ้าสตร์หลาย ๆ แขนงทีเกียวขอ้งเขา้มาบูรณาการดว้ยกนั และการพฒันาระบบ
การคน้ควา้วิจยัในสายงานกิจการนกัศึกษา เพือจะเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในงานกิจกรรมนกัศึกษา
ต่อไป อีกทงัควรเนน้การพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งใหมี้ความรู้ในงานกิจกรรมนกัศึกษา มีวิสัยทศัน์
รอบรู้ในดา้นต่าง ๆ ควบคู่กนัไป อีกทงัผูบ้ริหารบุคคลและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมนกัศึกษา 
จะตอ้งเป็นตน้แบบในเรืองความรู้รักสามคัคี ไม่มีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย หรือต่างคนต่างทาํกนั 

ตอ้งสามารถเชือมประสานงานกิจกรรมกบัผูร่้วมกิจกรรม หรือผูน้าํนกัศึกษาให้เห็นคุณค่าของการมี
ส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์สืบต่อไป 

นพลกัษณ์ หนกัแน่น ( )  ศึกษาเรือง  การพฒันากลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้าํของ
นิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต ระหวา่ง  พ.ศ. 2555 –   ผลการวิจยั 

พบว่า ภาวะผูน้าํของนิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระดบัปริญญาบณัฑิตในปัจจุบนั ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคม ดา้นการนาํและการจดัการ ดา้นปฏิภาณไหวพริบ 

ด้านทกัษะในการทาํงาน ด้านการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสติปัญญา  และด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีภาวะผูน้าํดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้สังคมอยู่
ในระดบัมากและดา้นสติปัญญาอยูใ่นระดบัมาก   การพฒันากลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิต
นกัศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต ระหวา่ง พ.ศ. 2555 –2564 ประกอบดว้ย 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 นิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  ทางวชิาการ มีภาวะผูน้าํและรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง ไดแ้ก่ 1) บูรณา
การวิชาการกบักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา การบริการวิชาการ และงานวิจยัในรายวิชา  2) พฒันาระบบ
การเรียนการสอนทียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัและทกัษะการปฏิบติังาน  3) การพฒันาครูตน้แบบ                  

4) ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐาน TQF ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 

5) พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทวัไปทีเนน้การสร้างความตระหนกัและ
การรู้เท่าทนัการสร้างกระบวนการคิด และการสร้างเป้าหมายชีวิต 6) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) และการติดต่อสือสารทีทนัสมยัมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการทาํ
กิจกรรมของนิสิตนกัศึกษา 7) ปรับปรุงสิงแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้                  

8) พฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํนิสิตนกัศึกษาครูทีพึงประสงค์    ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 นิสิตนกัศึกษา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ 9) เสริมสร้าง
เจตคติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูเพือให้นิสิตนกัศึกษาเห็นความสําคญัและคุณค่าในวิชาชีพ



 
 
 

 
 

ครู 10) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพเกียวกบัความซือสัตย ์ความรับผิดชอบ และความ
เมตตากรุณา 11) สนบัสนุนการสร้างค่านิยมร่วมในการเป็นบณัฑิตครูผูน้าํทีดี มีความพากเพียร และ
จิตสาํนึกสาธารณะ 12) สนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที 3 นิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เป็นทียอมรับของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

13) ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมวชิาการครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพือเป็นเวทีให้นิสิตนกัศึกษา
ได้แสดงออกทางวิชาการก่อนสําเร็จการศึกษา 14) พฒันาความร่วมมือทางวิชาการครุศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวุฒิ 15) การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นภาษาเพือการสือสารและการสืบคน้สารสนเทศ และ 16) ส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

อนงค์นาถ ยุวพนัธ์ ( ) ศึกษาเรือง  ภาวะผูน้ําของนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูบ้ริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยใช้
แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูน้าํของ Bass ซึงเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภาวะ
ผูน้ําของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีภาวะผูน้าํ ทงั  แบบอยใูนระดบั
ปานกลางทงัหมด เรียงลาํดบัดงันีผูน้าํการ เปลียนแปลง ผูน้าํแบบแลกเปลียน และผูน้าํแบบปล่อย
ตามสบาย นกัศึกษามีระดบัการทาํงานเป็นทีมโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และมีระดบัการทาํงานเป็น
ทีมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านการประสานงานมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา คือ ด้านการ
ร่วมมือ ดา้นการติดต่อสือสาร ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการปรับปรุงอยางต่อเนือง ใน
ปัจจยัย่อยการทาํงานเป็นทีมดา้นการติดต่อสือสาร ปัจจยัย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ สมาชิกในทีม
ไดรั้บทราบเป้าหมายในการทาํงานจากหวัหนา้ทีม ดา้นการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ย ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ 

สมาชิก ในทีมช่วยเหลือกนัเพือให้งานบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนด ดา้นการประสานงาน ปัจจยั
ยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาทีดีต่อกนั
ดา้นการ มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีการแก
ไขปัญหาทีต่างไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิมเพือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ และด้านการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนือง ปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเนือง 

ทศพล กระต่ายน้อย(2555 ) ศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพือแบ่งบุคลิกลกัษณะของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ตาม
แนวคิด Generation และ หาความสัมพนัธ์ของบุคลิกลกัษณะของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ตาม
แนวคิด Generation กบัความเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิผลตามแนวคิด อุปนิสัย 7 ประการของ Stephen 



 
 
 

 
 

R. Covey   ผลการศึกษาพบวา่บุคลิกลกัษณะตาม Generation ทีพบมากทีสุด คือบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation X (ร้อยละ 64.50) โดยพบสูงสุดทีคณะเศรษฐศาสตร์ รองลงมาคือบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation Baby Boomer พบสูงสุดทีคณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 28.75) และบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation Y พบสูงสุดทีคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ( ร้อยละ 21.25) ซึงจากผล
การศึกษาพบวา่ไม่ตรงกบักบัแนวคิด Generation ทีระบุวา่กลุ่มช่วงอายุ 20-32 ปี จดัอยูใ่นกลุ่ม 
Generation Y เท่านนั  นกัศึกษาทีมีบุคลิกลกัษณะแบบ Generation Baby Boomer, Generation X 
และ Generation Y มีระดบัอุปนิสัยทีพฒันาสู่ผูน้าทีมีประสิทธิผลแตกต่างกนั กล่าวคือ Generation 
X เป็น Generation ทีมีแนวโน้มในการพฒันาสู่ผูน้าํทีมีประสิทธิผลมากกว่า Generation อืนๆ 
เนืองจากวา่จากอุปนิสัยทงั 7 เพือพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง พบวา่ Generation X มีระดบัอุปนิสัยที
สูงทีสุดถึง 3 อุปนิสัย คือ อุปนิสัยที 2 เริมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ, อุปนิสัยที 4 การคิดแบบ ชนะ/
ชนะ และอุปนิสัยที 5 การเขา้ใจผูอื้นก่อนใหผู้อื้นเขา้ใจเรา 

รุ่งโรจน์  ฝ้ายเยือ ( )  ศึกษาเรือง  แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูน้าํนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาสภาพภาวะผูน้าํและเพือหาแนวทางการ
พฒันาภาวะผูน้าํนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัได้แก่ ผูน้ํา
นกัศึกษา  ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม   ผลการวิจยั
พบว่า 1.สภาพภาวะผูน้าํของผูน้าํนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ดา้นความสามารถ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นทกัษะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 2. แนว
ทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูน้าํนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามประกอบดว้ย 1) การให้
ความรู้เรืองภาวะผูน้าํ 2) เนือหาความรู้จากการสนทนากลุ่ม 3. วิธีการการพฒันาภาวะผูน้าํ 3. 
คุณภาพของแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามตามผลการ
ประเมินแนวทางของผูเ้ชียวชาญอยูใ่นระดบัมาก 

กรองทิพย์ นาควิเชตร ( ) ศึกษาเรือง รูปแบบพฒันาภาวะผู ้นําสําหรับผูน้ํา
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือสร้างและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ
พฒันาภาวะผูน้าํสําหรับผูน้าํนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน   ผลการวิจยั  พบว่า รูปแบบพฒันาภาวะ
ผู ้นําสําหรับผู ้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีความเหมาะสม  เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  

ประกอบด้วย (1) หลกัการของรูปแบบคือ การพฒันาภาวะผูน้าํสําหรับผูน้าํนักศึกษาในฐานะ
ทีมงานของฝ่ายกิจการนกัศึกษาทีจะร่วมดาํเนินงานพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั รุ่นพีพฒันารุ่น
นอ้ง ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ ต่อเนือง ( ) วตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํ
สาํหรับผูน้าํนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน ( ) ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นผูใ้ชรู้ปแบบ 

มีคณะวิชาร่วมดาํเนินงาน ใช้กระบวนการดาํเนินงานตามหน้าทีทางการบริหาร  คือ การวางแผน 



 
 
 

 
 

การจดัองคก์าร  การนาํ และการควบคุมกาํกบัติดตาม ทีตอ้งมีความพร้อมในการพฒันาภาวะผูน้าํ
สาํหรับผูน้าํนกัศึกษา ดาํเนินงานบูรณาการ  กระบวนการจดัการคนเก่ง ไดแ้ก่ การระบุ/สรรหาผูน้าํ
นกัศึกษา การคดัเลือกผูน้าํนกัศึกษาทีสรรหามาได้ การพฒันาภาวะผูน้าํ  สําหรับผูน้าํนกัศึกษา โดย
ใช้การอบรมตามหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํสําหรับผูน้าํนักศึกษา  สืบเนืองด้วยการบริหาร จูงใจ 

ธาํรงรักษา  ผูน้าํนกัศึกษา และการสืบทอดผูน้าํนกัศึกษา ไดผ้ลผลิตเป็นผูน้าํนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชนทีมีพฒันาการภาวะผูน้าํและมีเจตคติทีดีต่อการเป็นผูน้าํนกัศึกษา ( ) การประเมินผลการใช้
รูปแบบ คือ ประเมินภาวะผูน้าํและเจตคติของผูน้าํนกัศึกษาต่อการเป็นผูน้าํนกัศึกษา และประเมิน
ความต่อเนืองของการดาํเนินงานของรูปแบบ ( ) แนวทางนาํรูปแบบสู่การปฏิบติั คือ ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัดาํเนินการ วางแผน กาํหนดผูรั้บผิดชอบงาน ประชุมชีแนะแนวทางและ
วิธีดาํเนินงาน กาํกบัติดตามควบคุม/ประเมินผล ( ) ปัจจยัสนบัสนุนความสําเร็จ มี  ดา้น คือ ดา้น
นโยบายมหาวิทยาลยัสนบัสนุน ดา้นบุคลากรเพียงพอไดรั้บการพฒันาให้มีความพร้อม  และดา้น
งบประมาณและทรัพยากรสนบัสนุนเพียงพอ ทงัหมดนีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม/ประเมินผลเมือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบโดยทดลองใช้ส่วนหนึงของรูปแบบพบว่า ใช้พฒันาภาวะผูน้าํของผูน้าํ
นกัศึกษาใหสู้งขึนและมีเจตคติทีดีต่อการเป็นผูน้าํนกัศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

2. งานวจัิยทีเกียวข้องกบักจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 จกัรนาท  นาคทอง ( ) ศึกษา เรือง การใช้อินเตอร์เน็ตเพือส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและจิตสํานึกทางสังคม   กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จันทร์  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบกิจกรรมภายใน
มหาวทิยาลยัของนกัศึกษา โดยเลือกชมรมการ์ตูนของมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นกรณีศึกษา พบวา่ มี
การรวมกลุ่มกนัอยา่งหลวมๆ มีความสนใจในการ์ตูนและจะคบกบัเพือนสนิทเพียงไม่กีคนทีสนใจ
ในสิงเดียวกนั เมือไดท้าํการกระตุน้ให้สมาชิกชมรมสนใจกิจกรรมมากขึนก็จะไดผ้ลเป็นอย่างดี 

สมาชิกชมรมจะใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจาํเพือค้นหาข้อมูล วิพ ากษ์วิจารณ์การ์ตูน  พร้อมทัง
แลกเปลียนผลงานซึงกนัและกนั ซึงจากการทีสมาชิกชมรมมีกิจกรรมร่วมกนั แลกเปลียนผลงานซึง
กนัและกนั สมาชิกตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นของตนเองและรณรงคเ์รืองการไม่ลอกเลียนแบบ
ใคร อนัส่งผลใหก้ารสร้างเวบ็ไซตร่์วมกนัและกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดจิตสาํนึกทางสังคมดว้ย 

 สุภาพ  ปาทะรัตนา  และคณะ (2548) ศึกษาเรืองการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรม
นักศึกษาเพือการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาการจดักิจกรรมนักศึกษาทีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและพฒันา
รูปแบบกิจกรรมนกัศึกษา  โดยการใชว้ิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ชียวชาญในดา้น



 
 
 

 
 

การบริหารกิจกรรมนกัศึกษากบักลุ่มผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งดา้นทีปรึกษาของแต่ละฝ่ายของกิจกรรม
นกัศึกษา  ผลปรากฏวา่  การจดักิจกรรมนกัศึกษาทีสนบัสนุนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งเนน้ให้กิจกรรมเป็น
รายวิชาในหลกัสูตรทีจะนาํไปสู่การคน้ควา้วิจยัและพฒันาให้มีประสิทธิภาพอย่างมีทิศทางและ
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัการพฒันารูปแบบกิจกรรมนกัศึกษา  ประกอบดว้ย 4 ส่วน
หลกั  คือ 1.แนวทางการจดักิจกรรมนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือทงัจากภาครัฐและเอกชน
เพือจดัเป็นโครงการต่อเนืองและโครงการประจาํปีของแต่ละฝ่ายโดยจดัให้นักศึกษามีเวลาว่างที
ตรงกนัทุกชนัปี 1-2 คาบ ต่อสัปดาห์ และนาํมากาํหนดเป็นนโยบายของสถาบนั 2.ควรจดัให้
กิจกรรมนกัศึกษาเป็นรายวชิาตามหลกัสูตรทีมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆให้สอดคลอ้งกบัรายวิชา
และสามารถนาํรายวชิานอกหลกัสูตรทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมนกัศึกษามาเทียบรายวิชาตามหลกัสูตร
ได้ 3.กลไกการบริหารกิจกรรมนักศึกษาควรกาํหนดให้อาจารย์ทีปรึกษาสามารถนําผลทีได้
ดาํเนินการมากาํหนดเป็นภาระงานได ้ 4.การพฒันากิจกรรมนกัศึกษาตอ้งมีการวางแผนกิจกรรม
นกัศึกษาโดยส่งเสริมการประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพส่งเสริมอาจารยใ์ห้เขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา
อย่างสมาํเสมอส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่ชุมชนหรือสังคมโดยรวมพร้อมทงัสนบัสนุนให้มีการ
บนัทึกผลกิจกรรมของนกัศึกษาลงในใบบนัทึกผลการเรียน 

 สุปรียา  ขาํเมือง (2549) ศึกษาเรือง การระดมทรัพยากรในการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาประเภทของทรัพยากร ปัญหาและอุปสรรค
ของการระดมทรัพยากร  และวิธีการแสวงหาทรัพยากรในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารชุมนุม ชมรม สโมสร ผลปรากฏว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิงมีตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหารชุมนุม อายุระหวา่ง 20-21 ปี  ส่วน
ใหญ่ใช้ทรัพยากรด้านทุนทางสังคม คือ ความสามคัคีของผองเพือนในการทาํกิจกรรมมากทีสุด  

ส่วนทรัพยากรด้านเงิน/งบประมาณ บุคลากร การบริการสังคม มีระดับการใช้เท่าๆ กัน แต่มี
ทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกิจกรรมนอ้ยทีสุด  ปัญหาของการระดมทรัพยากรในการจดั
กิจกรรมทีสาํคญัทีสุด คือ ปัญหาดา้นการเงิน ส่วนวธีิการแสวงหาทรัพยากรทีใชก้นัมากทีสุด  ไดแ้ก่
การสนบัสนุนโดยเฉพาะเจาะจงจากแหล่งทุน  ดา้นการเงินและวสัดุอุปกรณ์  ส่วนปัญหาของวิธีการ
แสวงหาทรัพยากรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั 0.05 และตาํแหน่งในชุมนุม 

ชมรม สโมสร ไม่มีความแตกต่างกนั 

 อนุศกัดิ  ตงัปณิธานวฒัน์  , มนตทิ์พย ์นาคะสุวรรณ  , บุญพา โขขดั (2549)  ศึกษา
เรืองปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของอาจารยที์ปรึกษาและผูน้าํกิจกรรมนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพือศึกษาปัญหาการ
ดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาของอาจารยที์ปรึกษาและผูน้าํกิจกรรมนกัศึกษาเพือเปรียบเทียบปัญหา



 
 
 

 
 

ในการดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของผูน้าํนักศึกษาในองค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภา
นกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา  คณะ กบั  วิทยาลยั ชมรมนกัศึกษา พรรคนกัศึกษา  และเพือศึกษา
ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมนกัศึกษาขององคก์รกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  ผลการวิจยั พบว่า  ระดบัปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาของอาจารยที์
ปรึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางและผูน้าํกิจกรรมนกัศึกษา
อยูใ่นระดบัมาก  ในดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นสถานทีและอุปกรณ์ และดา้นการจดัการ มี
ปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง, มาก,มาก,และปานกลาง ตามลาํดบั
การเปรียบเทียบปัญหาในการดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของผูน้าํกิจกรรมนักศึกษาปรากฏว่า
องค์การนกัศึกษา สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา ชมรมนกัศึกษา และพรรคนกัศึกษา มีปัญหาใน
การดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ภารดี  อนนัต์นาวี ( )  ศึกษาเรืองการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของนกัศึกษาสตรีระดบั
ปริญญาโทสาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  มีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํของนิสิตสตรี  และเพือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของนกัศึกษาสตรีระดบั
ปริญญาโท  สาขาวชิาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา  จาํแนกตามตาํแหน่ง
อายุและประสบการณ์การทาํงาน  ผลการวิจยั พบวา่  . การตรวจสอบภาวะผูน้าํพิสัยเต็มของนิสิต
สตรี ปรากฏว่ามี  องค์ประกอบ คือการส่งเสริมการกระตุน้เชาวน์ปัญญา ภาวะผูน้าํแบบค่อนขา้ง
ตามสบาย การบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้โดยอ้อมและคาํนึงถึงบุคคล การบริหารแบบมีขอ้ยกเวน้
โดยตรงและใหร้างวลัอยา่งเหมาะสมและการส่งเสริมการสร้างแรงบนัดาลใจ  . ภาวะผูน้าํของนิสิต
สตรีดา้นการเปลียนแปลงอยู่ในระดบัมาก เกณฑ์ปกติภาวะ ดา้นแลกเปลียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

และภาวะผูน้าํแบบตามสบายอยู่ในระดบัน้อย . การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํนิสิตสตรีจาํแนกตาม
ตาํแหน่ง อายุ และประสบการณ์การทาํงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ด้านการ
กระตุน้เชาวน์ปัญญาและดา้นการคาํนึงถึงเอกบุคคล   จาํแนกตามอายุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p <. ) 

 ศ รี สุ ข   ม ง กุ ฎ วิ สุ ท ธิ ( )  ศึ ก ษ า เ รื อ ง รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความ
คิดเห็นของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาต่อผลของกิจกรรมทีเกิดกบันกัศึกษา ปัจจยัเอือให้นกัศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาทีเหมาะสมและสอดคล้องกบัยุคปัจจุบนั โดยเก็บ
ขอ้มูลจากผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ทาํกิจกรรมด้านบาํเพ็ญประโยชน์ ในตาํแหน่งกรรมการ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผลของกิจกรรมทีเกิดขึนกบันกัศึกษาทีมีประโยชน์มากสุด  คือ เกิดการ



 
 
 

 
 

เรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็น และการเป็นผูน้ําผูต้าม ส่วนปัจจัยเอือให้
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลยั  กาํกบัดูแลดา้นนโยบาย  ควรสนับสนุนพืนทีให้เพียงพอ 

กลุ่มกิจกรรมเป็นตวักลางในการจดักิจกรรม  ควรสร้างการมีส่วนร่วม   นกัศึกษาทวัไปตอ้งมีบุคลิก
ทีใฝ่รู้ เห็นประโยชน์ ส่วนรูปแบบกิจกรรมทีเหมาะสมนัน ควรมีความอิสระไม่ผูกมดั เนือหา
กิจกรรมมีความหลากหลายและควรจดัในแหล่งชุมชน โดยใชเ้วลาไม่มากนกั ใชเ้ทคโนโลยีในการ
ทาํกิจกรรมให้มากขึน ควรมีประโยชน์สร้างจิตสํานึกทางสังคมให้นกัศึกษา และผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา่ภูมิลาํเนาและทีพกัระหวา่งศึกษาทีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลของกิจกรรมที
เกิดกบันกัศึกษาแตกต่างกนั และชนัปี ภูมิลาํเนา และทีพกัทีแตกต่างกนั ก็มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
เอือให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทีแตกต่างกนัดว้ย  ขอ้เสนอแนะ คือ  มหาวิทยาลยัควรสนบัสนุน
รูปแบบกิจกรรมทีหลากหลายตามความสนใจ อิสระไม่ผกูมดั เป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตสํานึก
ทางสังคม เชือมโยงกิจกรรมมีประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคต ควรรวบรวมข้อมูลกลุ่มกิจกรรม
ทางการและไม่ทางการเพือใชว้างแผนดึงใหน้กัศึกษาทีพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมากขึน จัดหาสถานทีในการจัดกิจกรรมให้พอเพียง มีการประเมินผลกิจกรรม มี
นโยบายเป็นเลิศทางวิชาการและเด่นในกิจกรรมส่วนในด้านกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ควรมีการ
วางแผนกิจกรรมรายปีอยา่งบูรณาการเนือหาหลากหลายไม่ซาํซอ้น ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม ถ่ายทอด
ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทาํงาน 

 สุรศกัดิ  ไชยวงั (2552) ศึกษาเรือง  ความตอ้งการในการจดักิจกรรมนกัศึกษาของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความตอ้งการในการจดั
กิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พบวา่  1.ความตอ้งการใน
การจดักิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก   โดยด้านบํา เพ็ญประโยชน์และรักษาสิงแวดล้อมมีความต้องการมากทีสุด                       

2.ผลเปรียบเทียบความตอ้งการในการจดักิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  เมือจาํแนกตามตัวแปรคณะวิชา  สรุปได้ว่า ด้านบาํเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิงแวดลอ้มและดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ
ความตอ้งการในการจดักิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  
เมือจาํแนกตามตวัแปรเขตพืนที  สรุปได้ว่า  ด้านนันทนาการและด้านส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

 ปัทมา  ปานบุญห้อม  (2555) ศึกษาเรือง   การบริหารงานกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล อาํเภอพุทธมณฑลจงัหวดันครปฐม   มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา  และเพือศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะการบริหารงานกิจการนกัศึกษา



 
 
 

 
 

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล  ผลการวิจยัพบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากร เกียวกบัการบริหาร
กิจการนักศึกษา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  และความคิดเห็นของนักศึกษา
เกียวกับการบริหารกิจการนักศึกษา  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   และ
ข้อเสนอแนะเกียวกับการบริหารกิจการนักศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารควรให้ความสําคัญในด้าน
งบประมาณ การประสานงาน แผนอยา่งจริงจงั เพือทีจะไดส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์
งานกิจการนกัศึกษาอย่างเป็นระบบ, ควรจดัสรรงบประมาณทาํแผนการบริหารงบประมาณให้
เหมาะสมกบักิจกรรมทีจดัขึนและเพียงพอในดา้นอุปกรณ์ต่างๆ, ควรประสานงานดา้นแผนการ
ดาํเนินงานร่วมกัน, ควรมีการดาํเนินงานเพือให้นักศึกษาปฏิบติัตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ
มหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด, ควรจดัใหมี้อาจารยที์ปรึกษาเพือทาํหนา้ทีปรึกษาปัญหาในดา้นส่วนตวั
หรือด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด และควรประสานงานด้านแผนการดาํเนินงานร่วมกัน ประชุม
รับทราบถึงปัญหาและหาทางแกไ้ขถึงปัญหาการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 

  

3. งานวจัิยทีเกียวข้องการวจัิยเชิงอนาคต 

         สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม ( )  ศึกษาเรือง  อนาคตภาพหลักสูตรสิงแวดล้อมศึกษา
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานในทศวรรษหนา้ (ช่วงระหวา่งปีพ.ศ.  – ) ผลการศึกษาพบวา่ 1. 

แนวโน้มหลกัสูตรสิงแวดลอ้มศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า  ทีผูเ้ชียวชาญมี
ฉนัทามติมีจาํนวน  291  เหตุการณ์  ภาพอนาคตหลกัสูตรสิงแวดลอ้มศึกษาระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปีพ.ศ.2547 – 2557) ในด้านปรัชญาของหลกัสูตรเน้น
ธรรมชาติกบัมนุษยเ์ป็นส่วนเดียวกนั  มนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ  ธรรมชาติเป็นแหล่งของ
ความรู้ทาํให้คนพฒันาได้อย่างรอบด้านช่วยทาํให้คนมีความรู้  ความรู้สึก  มีคุณธรรมจริยธรรม  

ร่วมมือกนัในการอนุรักษป้์องกนัแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน  ดา้น
คุณลกัษณะของผูเ้รียนเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความตระหนกัและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษป้์องกนัแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน  ดา้น
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้จิตสํานึกเจตคติ  ค่านิยมทกัษะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มดา้นรูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตรเนน้การบูรณาการ
สิงแวดล้อมศึกษาเข้าไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กําหนดกรอบและมาตรฐานย่อยๆ ด้าน
สิงแวดลอ้มศึกษา  
 ชมพนุูท  ร่วมชาติ ( ) ศึกษาเรือง  อนาคตภาพของหลกัสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษ
หนา้(พ.ศ. - ) ซึงสรุปสาระสําคญัได้  ดงันีคุณลกัษณะของครูทีพึงประสงคใ์นอนาคต มี  

ดา้น คือ ) ด้านความรู้ในสาขาวิชาทีสอนอย่างลึกซึงอย่างน้อย  สาขาวิชา ความรู้ในวิชาชีพครู 



 
 
 

 
 

และความรู้ทวัไปในศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ) ดา้นทกัษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทกัษะวิชาชีพ
ครูทวัไปทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ) ด้านคุณลักษณะของความเป็นครูในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและบุคลิกภาพความเป็นครู  ) ด้านการมีส่วนร่วมและพฒันา
ชุมชน/ท้องถินลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตควรมีทางเลือกให้กับผูเ้รียนอย่าง
หลากหลาย โดยมีการจดัหลกัสูตรเป็นบล็อก (Curriculum Block) ทีมีการบูรณาการภายในกลุ่มวิชา
หรือบูรณาการระหว่างกลุ่มวิชา เพือมุ่งเน้นพฒันาให้เป็นครูทีมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทัง
ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมและทางดา้นวชิาการ  

 ศกัดิพนัธ์  ตนัวมิลรัตน์(2553)  ศึกษาเรือง  ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ. - ) ผลการวิจยัพบว่า                   

. สภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดแข็ง  ไดแ้ก่  อาจารยก์ลุ่มศิลปะของมหาวิทยาลยัมีความสามารถ
สูง,สภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดอ่อน  ไดแ้ก่  อาจารยส่์วนมากทาํงานเป็นส่วนบุคคลมากกวา่การ
ทาํงานเป็นทีม  สภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็นโอกาส  ไดแ้ก่  ภาครัฐสนับสนุนดา้นการวิจยัและ
สิงประดิษฐ์  สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเป็นภยัคุกคาม  ไดแ้ก่  การสนบัสนุนงบประมาณแผ่นดิน
จากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง  เป็นต้น  . กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ. - ) ควรจะมี  กลยุทธ์  มาตรการประกอบดว้ย กล
ยุทธ์  ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ทกัษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์  มีการบูรณาการความรู้สู่สังคม มี   

มาตรการ, กลยุทธ์การพฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการระหวา่งศาสตร์และศิลป์มี  

 มาตรการ, กลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัและการสร้างสรรค์ชนันาํมี  มาตรการ, กลยุทธ์
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและงานวิจยัสู่สังคมมี  มาตรการ, กลยุทธ์สืบ
สานสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมสู่ความเป็นเลิศมี  มาตรการ, กลยุทธ์การบริหาร
จดัการเชิงสร้างสรรค์มี   มาตรการ, กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือเพิม
ผลสัมฤทธิตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมี   มาตรการ . ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบับที  (พ.ศ. - ) คือ
มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นมหาวทิยาลยัชนันาํแห่งการสร้างสรรคเ์ป็นเลิศดา้นศิลปวฒันธรรม  บูรณา
การศาสตร์และศิลป์  ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การพฒันาสังคมยงัยนื 

 พงษศ์กัดิ  ภูกาบขาว (2553) ศึกษาเรือง  ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนเรียนร่วมจงัหวดัขอนแก่น  มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมจงัหวดัขอนแก่น  ผลจากการวิจยัพบวา่  ไดว้ิสัยทศัน์ “ภายในปี 

 จงัหวดัขอนแก่น  เป็นจงัหวดัชนันาํการจดัการศึกษาเรียนร่วมในสถานศึกษาทุกระดบัอย่าง
เท่าเทียมและมีคุณภาพดว้ยรูปแบบทีเหมาะสมสอดคลอ้งตามความตอ้งการจาํเป็นของเด็ก  เพือให้



 
 
 

 
 

เด็กไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  ทงัดา้นทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  ทกัษะทางสังคมและการ
ดํารงชีวิต   ทักษะทางวิชาการและทักษะการงานอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้
สภาพแวดลอ้มทีเด็กสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้  

 

. งานวจัิยต่างประเทศ 

สก็อตและบรูซ (Scott and Bruce ,1994) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์เพือพฒันาและ
ทดสอบรูปแบบการมีความคิดสร้างสรรคส่์วนบุคคล  ในเรืองภาวะผูน้าํรูปแบบการแกปั้ญหาและ
ความสัมพนัธ์ในกลุ่มต่อการมีพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ทงัทางตรงและทางอ้อม  ทีได้รับ
อิทธิพลจากการรับรู้บรรยากาศสร้างสรรค ์ การวิจยันีศึกษาในวิศวกร  นกัวิทยาศาสตร์และลูกจา้ง
เทคนิค  พบวา่  พฤติกรรมสร้างสรรคที์เกิดขึนมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานในหน่วยงานและการ
รับรู้การมีความคิดสร้างสรรค์ในองค์การรวมทงัการแลกเปลียนระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกสามารถ
ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคเ์พิมขึน 

สแคชลเลยแ์ละฮสัเตียน (Scratchley and Hakstian, ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การบริหารอย่างสร้างสรรค์กบัการรับรู้ความสามารถและคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร  

คน  จากองคก์ารต่างๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์  พบวา่  การมีความคิดสร้างสรรคแ์ละใจทีเปิดกวา้งมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญที  .  กับการเป็นผู ้นําสร้างสรรค์  ความรู้ความสามารถมี
ความสัมพนัธ์เพียงเล็กน้อยกบัการคิดสร้างสรรค์  ในการวิเคราะห์ขนัสุดทา้ย  พบว่า  ทงัการคิด
อยา่งสร้างสรรคแ์ละการมีใจเปิดกวา้งสามารถทาํนายการมีภาวะผูน้าํสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ .  

เบนนิส(Bennis, ) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบของผูน้าํสร้างสรรคจ์าก
การสัมภาษณ์ผูน้ําทีประสบความสําเร็จ  พบว่า  ผูน้ําสร้างสรรค์จะต้องมีคุณสมบติั  ประการ
ต่อไปนี คือ . มีวิสัยทศัน์ทีชดัเจน . ไดรั้บความเชือถือไวว้างใจ .มีเป้าหมายทีชดัเจน . ทาํให้
ประสบความสําเร็จ . สร้างสุขภาพองคก์ารสนบัสนุนดา้นปัจจยัแวดลอ้มและ  . มีความเสมอภาค
ละมุนละม่อมการปรับตวัทีดีมีการกระจายอาํนาจในระบบและองค์การและพบอุปสรรคต่อภาวะ
ผูน้าํสร้างสรรค์  ดงันี  คือ . การมุ่งเน้นวิธีการบริหารจดัการแทนทีการริเริมสร้างสรรค์ . การ
เรียกร้องความสามคัคีและการเห็นดว้ยแบบจอมปลอม  . การให้เงินตอบแทนเป็นภยัต่อการไดรั้บ
ผลสาํเร็จ 

แคมเบล (Cambel, 2002) ไดศึ้กษาทางเลือกในอนาคตของการศึกษาในโคโรราโดใน
ปี 1984 –2004 โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญ  ดา้นการศึกษาของโคโรราโด  จาํนวน 75 คน ดว้ยเทคนิคเดล
ฟาย  จาํนวน 3 รอบ  กลุ่มผูเ้ชียวชาญไดท้าํนายความน่าจะเป็นสิงทีปรารถนาและกรอบเวลาของ 



 
 
 

 
 

110  เหตุการณ์ทีคาดวา่จะเกิดขึนในโรงเรียนระดบั K 12ในอนาคต  การรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ที
จะเกิดขึนในหลกัสูตรการสอนธรรมชาติของนกัเรียน  การจดัการดา้นเวลา  สิงแวดลอ้มในการเรียน
คณะทาํงานความเกียวขอ้งของครู  ค่าเล่าเรียนและงบประมาณ  ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาอนาคตภาพบน
พืนฐานของการทาํนายความน่าจะเป็นและไม่น่าจะเป็นของเหตุการณ์จุดเริมตน้อยูที่เป้าหมายการ
สอนของแต่ละบุคคล  จุดสุดทา้ยอยูที่มาตรฐานของการสอน  อนาคตภาพถูกออกแบบเพือกระตุน้
จิตสาํนึกผูก้าํหนดนโยบายเหมือนกบัขอ้แนะนาํสําหรับการบริหารการเปลียนแปลงในการวางแผน
ระยะยาวในโรงเรียนระดบั K 12 ในโคโรราโด  อนาคตภาพถูกออกแบบเพือให้มีรายละเอียด
สาํหรับผูก้าํหนดนโยบายทางการศึกษา 

เดอร์เดน (Durden, 2002) ไดศึ้กษาการประยุกตเ์ทคนิคเดลฟายของการทาํนายอนาคต
การศึกษาในเวอร์จิเนียตะวนัตก  กลุ่มผูเ้ชียวชาญเป็นผูน้าํทางการศึกษาจากองคก์รทางการศึกษาใน
ภาคตะวนัตกของเวอร์จิเนีย  จาํนวน  47  คน  เทคนิคเดลฟายรอบแรกกลุ่มผูเ้ชียวชาญให้ความ
คิดเห็นต่อเหตุการณ์จาํนวน 134 เหตุการณ์ซึงมีความน่าจะเป็นอย่างน้อยร้อยละ50  ทีจะเกิด
เหตุการณ์ในปี 2020 ในรอบที 2  ผูเ้ชียวชาญจะถูกถามเพือทาํนายในกรอบของเวลาของการเกิด
เหตุการณ์และระดบัผลกระทบและสิงทีพึงปรารถนาสําหรับแต่ละเหตุการณ์ในรอบแรก  ในรอบที
3  ผลของการทาํนายเหตุการณ์ทงัหมด  จาํนวน  47 เหตุการณ์  ซึงร้อยละ 80 ของจาํนวนผูเ้ชียวชาญ
บ่งชีว่าจะเกิดขึนอนาคตภาพถูกสร้างขึนตามขอบเขตของหัวข้อ  รวมถึงนักเรียนและบุคลากร
หลกัสูตรการปกครอง  การเงิน  การอาํนวยความสะดวกความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
เทคโนโลยีและเบ็ดเตล็ด  โรงเรียนจะมีบทบาทเพิมมากขึนในการแกปั้ญหาของสังคมอนาคตภาพ
ของครู  ในระยะสันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงในกองทุนการเงินและรูปแบบคณะทาํงานการศึกษา
จะมีการแข่งขันเพิมขึนในภาคเอกชน  เทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิมขึน  ในกระบวนการทาง
การศึกษา  ระบบใหม่ของการเงินทางการศึกษาจะถูกพฒันาขึนและจะมีการเนน้ยาํถึงการปรับปรุง
การอาํนวยความสะดวกของโรงเรียนตลอดเวอร์จิเนียตะวนัตก 

 ราลฟ์ (Ralph, ) ศึกษาเรืองความคิดสร้างสรรคใ์นทีม  : รูปแบบ   พบวา่  รูปแบบ
ของความคิดสร้างสรรคใ์นเรืองนีนาํเสนอความสัมพนัธ์ของระบบความจาํ และความคิดทีคลา้ยคลึง
กนั , ภาระงาน และความขดัแยง้ , การจดัการความขดัแยง้ และการสร้างสรรค ์(ความสามารถใน
การสร้างสรรค)์ ไดถู้กพิจารณาดว้ย   การศึกษานีใชที้มนกัเรียน 100 ทีม  ผลการศึกษาพบวา่  ความ
ขดัแยง้มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความคิดสร้างสรรค์ของทีม   แต่การปรับเปลียนระบบความจาํ  

ความคิดนาํไปสู่การสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของทีม   ทาํให้ระดบัความขดัแยง้
ลดลง   นอกจากนี  สําหรับบทบาทเชิงบวกของทีมงานยงัทาํให้มีความคิดนอกกรอบในทีมงาน
ความคิดสร้างสรรค ์   



 
 
 

 
 

อเลน  เบรอ (Elaine, 2007) ไดศึ้กษาเรืองสิงทีกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ : ทางของ
ผูน้าํ   พบวา่  การศึกษาครังนีเป็นการตรวจสอบวา่ส่วนงานทีทาํหนา้ทีพฒันาความเป็นผูน้าํของ The 

Banff  Center สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรคภ์ายในสิงแวดลอ้มในทีทาํงานไดอ้ยา่งไร  ส่วน
งานนีจะจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีจะอาํนวยให้เกิดการพฒันาทกัษะและพฤติกรรม   และโครงการ
นียงัคงต้องการวิธีการไปสู่การสร้างความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
สิงแวดล้อมทีจะส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในทีทาํงานให้ พฒันาขึน   เพือทีจะ
สนบัสนุนการปรับปรุงให้พนักงานได้ฝึกปฏิบติัจนเป็นกิจวตัร  เราไดส่้งเสริมพนกังานประเมิน
ระดบัของความคิดสร้างสรรคที์มีอยูใ่นปัจจุบนั   และสร้างความกระตือรือร้นสําหรับการแนะนาํใน
อนาคต   การศึกษานีระบุว่าสังคม สภาพแวดลอ้มทางสังคมมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
สร้างสรรค ์   

ซาร่าห์ (Sarah , 2008) ศึกษาเรือง   ความเป็นผูน้าํความคิดสร้างสรรคใ์นการศึกษา
ศิลปะ: มุมมองของศิลปะการศึกษา  พบวา่  งานวิจยันีนาํเสนอความเป็นไปของครูศิลปะ  ทีกาํหนด
ความเป็นผูน้ําความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทาํงานร่วมกับชุมชน  และดําเนินการสําหรับเด็ก  

เกียวกบั  เรืองชาติพนัธ์ุ , ทฤษฎี,การวจิยัวธีิการ/กระบวนการ , สะทอ้นให้เห็นรวมถึงการคน้พบทีมี
ความละเอียดในการทํางานในการเป็นผู ้นําความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะการศึกษา 
ประสบการณ์แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ความเป็นผูน้าํความคิดสร้างสรรค์เป็นการปฏิบติัและการ
เรียนการสอน  นอกจากนีใหเ้ป็นตวัอยา่งทีมีชีวติอยูเ่พือการศึกษาศิลปะ  กระบวนการของการสร้าง
ความเป็นผูน้ําและการสร้างสรรค์ศิลปะทบัซ้อนทีจะทาํให้ความหมายและรูปแบบทีจะช่วยให้
การศึกษาศิลปะเขา้ใจความสัมพนัธ์แบบไดนามิก   ความเป็นผูน้าํความคิดสร้างสรรค์กลายเป็น
หัวข้อทีครอบคลุมในการเป็นผูน้ําในศิลปะ   การศึกษาและการเชือมช่องว่างระหว่างความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํศิลปะและความเป็นผูน้าํ  คาํนิยามสําหรับความเป็นผูน้าํความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิงทีจาํเป็นสาํหรับการศึกษาศิลปะเพือความอยูร่อด 

 อแมนดา (Amanda,2011) ศึกษาเรืองความสําเร็จของความพยายามสร้างสรรค์ไดรั้บ
อิทธิพลจากความเป็นผูน้าํ พบวา่  ดว้ยวิธีนีผูน้าํมีบทบาทสําคญัในการสร้างเงือนไขทีจะมีส่วนร่วม
ของแต่ละบุคคลในการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ นกัวิจยัชนันาํสําหรับความคิดสร้างสรรค์
มีความสําคญักบัรูปแบบความเป็นผูน้าํทีแตกต่างกนัรวมทงัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงและมีเสน่ห์
หรือความเป็นผูน้ําความเชียวชาญตาม วตัถุประสงค์ของการศึกษาในปัจจุบนัคือการทดสอบ
ผลกระทบของกลยุทธ์การแข่งขนัผูน้าํทีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ (เช่น
แรงจูงใจภายในเป็นบวกส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง) กลยุทธ์อิทธิพลของ
ความสามารถพิเศษภารกิจการรับรู้และกระตุน้ทางปัญญาไดรั้บการจดัการในการศึกษาทดลองและ



 
 
 

 
 

ผูเ้ขา้ร่วมทาํงานในงานทีสร้างสรรค ์ผลการวิจยัพบวา่กลยุทธ์ทีมีอิทธิพลสามารถใชแ้ทนการอืน ๆ 

ทีจะมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในการทาํงานความคิดสร้างสรรค ์ผลการศึกษาให้เป็นความเขา้ใจ
กบัสิงทีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกบักลยทุธ์อืน ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ผูว้ิจยัสนใจสร้างการพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )โดยบูรณาการความรู้และทฤษฎีเกียวกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์   คุณลกัษณะ  เป็นแนวทางในการศึกษาหลกัรวมทงัมีการศึกษาสภาพการ
ดาํเนินการขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการของผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา    ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ  สําเนาว ์ ขจรศิลป์ (2538 : ) ในการศึกษาการบริหารกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา ประกอบดว้ย    ดา้น  .  บุคลากร  .  งบประมาณ  .   สถานทีและอุปกรณ์  .  

วิธีการบริหาร   และลกัษณะของกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 1. กิจกรรมส่วนกลาง 2. กิจกรรมวิชาการ  

3. กิจกรรมกีฬา 4. กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม  5. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์สําเนาว ์ ขจรศิลป์ 

(2538 :127-128)  และศึกษาวฒันธรรมองคก์รอาศยัแนวคิดของรอบบิน (Robbins , : ) จาก
คุณลกัษณะ  ประการ  คือ  1.  การริเริมส่วนบุคคล  2. ความอดทนต่อความเสียง  3.การกาํหนด
ทิศทาง  4.การประสานและการร่วมกนั 5. การสนับสนุนทางการจดัการ 6.การควบคุม                      

7. เอกลกัษณ์  8.  ระบบการให้รางวลั   9.  ความอดทนต่อความขดัแยง้  10. แบบแผนของการ
ติดต่อสือสาร  และแนวโนม้สภาพการดาํเนินการผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ซึงนาํไปสู่ร่างอนาคตภาพการวิจยัอนาคตดว้ยเทคนิค EFR  เพือ
ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (SWOT Analysis) และการจบัคู่  TOWS matrix   

นําเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  และรับรองผลการศึกษาโดยผูเ้ชียวชาญรับรอง (ร่าง) 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายฯ และทาํการพฒันาและปรับแก้ข้อเสนอเชิงนโยบายฯตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ชียวชาญ  และไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ทีสมบูรณ์ 

 สําหรับการวิจยัเรือง   การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  ในครังนี  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัแผนภาพที   

 

 

 



 
 
 

 
 

 แผนภาพท ี    กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สภาพการดําเนินการขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 

การบริหารกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา (สําเนาว์  ขจรศิลป์) 

.  บุคลากร 

.  งบประมาณ 

.   สถานทีและอุปกรณ์ 

.  วิธีการบริหาร 

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา (สําเนาว์  ขจรศิลป์) 

.  กิจกรรมส่วนกลาง 

.  กิจกรรมวิชาการ 

.  กิจกรรมกีฬา 

.  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 

.  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

วฒันธรรมองค์กร (Robbins)   

.   การริเริมส่วนบุคคล  

.   ความอดทนต่อความเสียง  

.   การกาํหนดทิศทาง  

.   การประสานและการร่วมกนั 

.   การสนบัสนุนทางการจดัการ 

.   การควบคุม  

.   เอกลกัษณ์  

.   ระบบการให้รางวลั 

.   ความอดทนต่อความขดัแยง้ 

.   แบบแผนของการติดต่อสือสาร 

แนวคดิทฤษฎทีีใช้ในการเสริมสร้าง 
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

-Sternberg ,( ) 

-ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, ( )  

-Biech, ( ) 

-Bennis ,( ) 

-Dubrin ,( ) 

-Kelley,( )  

-Chernin, ( )  

-Bennis ,( )  

-Sousa D.A,( )  

-Palus & Horth, ( )  

-Casse and Claudel ,( )  

-Stoll and Temperley,( )  

-Charity delich ,( )  

-อุดม  มุ่งเกษม,( )  

-กิตติกาญจน์  ปฏิพนัธ์,( )  

-Danner ,( ) 

คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

จากการวิเคราะห์ EFA 
 

ตวัประกอบที  วิสัยทศัน(์Vision) 

ตวัประกอบที  การยอมรับการเปลียนแปลง 

(Accept  changeand  transformation) 

ตวัประกอบที  ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate) 

ตวัประกอบที  ความมุ่งมนั (Determine) 

ตวัประกอบที  การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player) 

ตวัประกอบที  ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

ตวัประกอบที  การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model) 

ตวัประกอบที  การอุทิศตน (Dedication) 

ตวัประกอบที  การยดืหยุน่ (Flexible) 

ตวัประกอบที  ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem solving) 

ตวัประกอบที  เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each other ideas) 

ตวัประกอบที  ความไวว้างใจ (Trust) 

ตวัประกอบที  การสนบัสนุน(Support) 

ร่างอนาคตภาพการวิจยัอนาคต ดว้ยเทคนิค  EFR  จากผูเ้ชียวชาญ    คน 

นาํเสนอผลการศึกษาดว้ยการประเมิน 

จากผูท้รงคุณวฒิุ  คน ในการ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

การพฒันาและปรับแกข้อ้เสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายทสีมบูรณ์ 
 

1. การส่งเสริมทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาความคิดเชิงระบบ    

2. การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค ์   

3. การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์   

4. การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน    

5.  การพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   
6 . การส่งเสริมวินยั คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ 
 

คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จากผูเ้ชียวชาญ   คน 
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บทท ี 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเรือง  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )การวิจยั
ครังนีมีความมุ่งหมาย  เพือศึกษาอนาคตภาพของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ใน 2 ด้าน คือ คุณลกัษณะของ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและจดัทาํขอ้เสนอ
เชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) โดยมีทงัแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิจยัเชิงนโยบาย (Policy Analysis)   และเทคนิคการ
วิจยัอนาคต (Future  Research)   ตามแนวบรรทดัฐานทางสังคมในการศึกษาอนาคต (Normative  

forecasting)   วธีิการศึกษาอนาคตใช้การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหน่วยงานและอนาคตทีหน่วยงาน
ทีตอ้งการโดยผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholders) เขา้มามีส่วนร่วมใหข้อ้มูลพืนฐาน  สําหรับการวิจยั
ในครังนีมีขนัตอนในการดาํเนินการวิจยั  ดงัต่อไปนี  

 

ขนัตอนในการดําเนินการวจัิย 

      ขนัตอนการดาํเนินการแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ดงันี 

 ระยะที  การศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   
 ระยะที   ศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
       ระยะท ี   การนาํเสนอผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  
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ระยะท ี1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา    

การศึกษาคน้ควา้ในระยะที 1 มีเป้าหมายเพือการศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา    ซึงเป็นขอ้มูลพืนฐานของการ
ดาํเนินงานของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ปัจจุบนัโดยการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร  งานวิจยัและการศึกษาความคิดเห็นของผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งกบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

. วธีิดําเนินการ 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั  ทีเกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการศึกษาคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   และสภาพการ
ดาํเนินงานของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ปัจจุบนั  โดยมีการดาํเนินงาน ดงันี 

  1.1 ศึกษาเอกสารทีเกียวกบัผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ตาํรา  เอกสาร  บทความ  แนวคิด  

ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งตามหัวขอ้ต่อไปนี  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์  แนวคิดเกียวกับการพฒันานิสิต/นักศึกษา  แนวคิดเกียวกับกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  นโยบายการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมองค์กร  แนวคิด
เกียวกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย  แนวคิดเกียวกบัการวจิยัเชิงอนาคต และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  .  การวิเคราะห์ขอ้มูล  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ   ซึงเป็น
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Data)  มาวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content  Analysis)  และวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ (Pattern  Matching)  กบัแนวคิดการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเพือนาํไปสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

 

  . ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

.  ประชากร  

ประชากรทีใช้ในการวิจยัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) ไดแ้ก่  ผูน้าํขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ    จํานวน     แห่ง  ได้แก่    .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   .มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          
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.มหาวิทยาลยัทกัษิณ  .มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  .มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  .มหาวิทยาลัยบูรพา   .

มหาวทิยาลยัพะเยา   .มหาวทิยาลยัมหิดล  .มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  .มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

.สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  13.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                            

14.มหาวิทยาลยัขอนแก่น  15. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 16. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

17.มหาวิทยาลยันเรศวร  18.มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  19.มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   20.มหาวิทยาลยั     

ศรีนครินทรวิโรฒ  21.มหาวิทยาลยัศิลปากร  22.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 23.มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   ในงานวิจยันีไม่ได้
ศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั  มหาวทิยาลยัเปิด  และมหาวทิยาลยัสงฆ ์

 

.   ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

    . .  ผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire)     

  ผูใ้ห้ขอ้มูลแบบสอบถาม (Questionnaire)    ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis) จาํนวน    แห่ง แห่งละ   

คน  จาํนวน  คน  โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  คาํนวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้หลกัของแฮร์และคณะ (Hair, Anderson, Tatum, & Black, ) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างอย่างน้อย  เท่า ของขอ้คาํถาม หรือให้มากกว่า    การศึกษาครังนี ใช้ประมาณ   เท่า 
ของข้อคําถาม  คือ   คน ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    .มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  .

มหาวทิยาลยัทกัษิณ  .มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   .มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ  .มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  .มหาวิทยาลยับูรพา  .มหาวิทยาลยั
พะเยา  .มหาวทิยาลยัมหิดล  .มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  .มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  .สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง   .มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  .

มหาวทิยาลยัขอนแก่น . มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   .มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  .

มหาวทิยาลยันเรศวร .มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  .มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ .มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ  .มหาวทิยาลยัศิลปากร .มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ .มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ผูศึ้กษากาํหนดเป้าหมาย  ได้แก่  ประธานองค์การบริหาร รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก   

ประธานฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม  ประธานฝ่ายวิชาการ  ประธานฝ่ายกีฬา  ประธานฝ่ายบาํเพ็ญ
ประโยชน์ และหวัหนา้คณะ   
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. .   ผู้ให้ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

การคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผูว้จิยัใชว้ธีิการ 

คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยมี
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เพราะลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งทีเลือก
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จํานวน    แห่ง ได้แก่  .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

.มหาวิทยาลยัมหิดล  .มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    .มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ   .มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการศึกษาครังนี  ผูศึ้กษากาํหนดเป้าหมาย  ไดแ้ก่  

ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  รองประธาน   เลขานุการ เหรัญญิก   จาํนวน    คน     

 

3.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) โดยรายละเอียดของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัและการพฒันา
เครืองมือ มีดงัต่อไปนี 

  3.    แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน    ชุด 

 . .    แบบสอบถาม (Questionnaire) สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษา   จากนนันาํแบบสอบถามไปสอบถามกบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ทงั  แห่ง  

จาํนวน 23 คน   โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  คณะ ชันปี 

คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั  ภูมิลาํเนา  รายได้เฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง   ค่าใช้จ่ายทีนิสิต/

นกัศึกษาได้รับจากผูป้กครองเป็นรายเดือน  การพกัอาศยัในระหว่างศึกษา  ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํ
กลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นใด  ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่
โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด  เป็นแบบสาํรวจรายการ  (Checklist)  จาํนวน  10  ขอ้ 

ตอนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด  เป็นแบบสํารวจรายการ  

(Checklist)  จาํนวน  22  ขอ้ 

  ตอนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรมองค์กร เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  จาํนวน  10 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  

ระดบั ดงันี 
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  มากทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

  ตอนที    ขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จาํนวน   ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  

5  ระดบั ดงันี 

  มากทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ตอนที    ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม  

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายเปิด (Open  Ended) 
 

                           . .    แบบสอบถาม (Questionnaire) สาํหรับคณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา   จากนนันาํแบบสอบถามไปสอบถามกบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาทงั  

แห่ง  แห่งละ  คน  จาํนวน 667 คน   โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  คณะ ชันปี 

คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั  ภูมิลาํเนา  รายได้เฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง   ค่าใช้จ่ายทีนิสิต/

นกัศึกษาได้รับจากผูป้กครองเป็นรายเดือน  การพกัอาศยัในระหว่างศึกษา  ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํ
กลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นใด  ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่
โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด  เป็นแบบสาํรวจรายการ  (Checklist)  จาํนวน  10  ขอ้ 

  ตอนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale)  จาํนวน  10 ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  5  

ระดบั ดงันี 

  มากทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 
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นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

  ตอนที    ขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จาํนวน   ขอ้ ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' s  Rating  Scale )   มี  

5  ระดบั ดงันี 

  มากทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ตอนที    ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม  

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายเปิด (Open  Ended) 

 

 3.2  แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth  Interview)   

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  เกียวกบัรูปแบบ  ความมุ่งหมาย  โครงสร้าง
การบริหารงาน  สภาพการดาํเนินงาน  ปัญหาการดาํเนินงาน  การพฒันาการบริหารกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  วฒันธรรมองคก์ร แนวปฏิบติัทีดีของ  จุดแข็งจุดอ่อน ปัจจยัเงือนไขทีทาํให้องคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาประสบความสําเร็จ  ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-Structure)  โดยสร้าง
แนวคาํถามแบบกวา้งๆเพือเป็นแนวคาํถามไวล่้วงหน้าซึงขอ้คาํถามต่างๆสามารถยืดหยุ่นได ้ไม่
กาํหนดตายตวั เพือให้ไดข้อ้มูลระดบัลึกทีเขา้ถึงความเป็นจริงมากทีสุด มีทงัคาํถามปลายปิดและ
คาํถามปลายเปิดเพือให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที
เกียวขอ้งนาํมาใช้ในการสร้างเครืองมือ  และเป็นผูน้าํแบบสัมภาษณ์เพือไปสัมภาษณ์ผูน้าํองค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   จํานวน     แห่ง ได้แก่   .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

.มหาวิทยาลยัมหิดล  .มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  . มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   .มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ   .มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการศึกษาครังนี  ผูศึ้กษากาํหนดเป้าหมาย  ไดแ้ก่  

ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  รองประธาน   เลขานุการ เหรัญญิก   จาํนวน    คน   ดว้ยตนเอง  
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 4.  การสร้างเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         4.1 .  การสร้างแบบสอบถาม   

การสร้างแบบสอบถาม  เพือใหก้ารดาํเนินการศึกษาครังนี   สามารถตรวจสอบวดั 

ไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้าง
เครืองมือเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขนัตอน  ดงันี 

                          4.1.1   ศึกษาจากเอกสาร  ตาํรา  งานวิจยั ทีเกียวขอ้ง ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ เกียวกบั
คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

                          . .   นาํข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวล  เพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของ
เครืองมือและขอบเขตของเนือหา 
                          . .   สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหา  คลอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัและตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร  โดยไดข้อ้คาํถามทงัหมด  ขอ้
คาํถาม 

    . .    นาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน  เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน    ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมครบถว้นของเนือหาในประเด็นสาระสําคญั
ตรงตามคุณลักษณะของภาวะผู ้นํา เ ชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นํา องค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   ความเหมาะสมของสํานวนภาษา พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective Congruence : IOC)   เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ 43  : 117 ) 

  มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง ให ้    +   คะแนน 
  ไม่สอดคลอ้ง   ให ้   -    คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   ให ้             คะแนน 
 

          IOC     =  R
N

 
 

                        IOC    แทน    ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 

                       R    แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

                         N     แทน    จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

    โดยพิจารณาเลือกประเด็นทีมีค่า  IOC  มากกวา่หรือเท่ากบั  .   แสดงวา่ขอ้คาํถามใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกนัสามารถนาํไปใชไ้ด ้  
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     . .   นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปการหาความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability) โดยนาํ 
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มทดลอง ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  30  คน  คือ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
กาํแพงแสน 

   . .  นาํแบบสอบถามทดสอบวเิคราะห์หาความเชือมนั (Reliability)  ของแบบสอบถาม 

ทีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในส่วนคุณลกัษณะของ
ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbarch’s alpha coefficient) โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟา ( - Coefficient) ซึงมีสูตรดงันี (ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ 2548 : 69 - 70)   
 

2

2

1
1 t

i

s
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K
K

 

     =  ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 

 K    =  จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม  
2
iS     =  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
2
pS     =  ความแปรปรวนของคะแนนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

 

  ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม  โดยแยกแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร เท่ากบั  .785 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เท่ากบั  .967 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามรวมทงัฉบบั เท่ากบั  .969 

 

4.1.7 จดัทาํเครืองมือฉบบัสมบูรณ์เพือนาํไปเก็บขอ้มูลต่อไป 

 

. .  การสร้างแบบสัมภาษณ์   

การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เพือใหก้ารดาํเนินการศึกษา 
ครังนี   สามารถตรวจสอบวดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงคที์วาง
ไว ้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์   โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

    . .   ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ  จากหนงัสือ  ตาํรา  เอกสารและงานวิจยัเพือ
เป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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    . .    ประมวลขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา  กาํหนดเป็นเคา้โครงของการสัมภาษณ์
และขอบเขตเนือหา  โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

    . .    นาํแบบสัมภาษณ์ไปใชจ้ริง   

 

.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามและจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากสถาบนัอุดมศึกษาเพือใชใ้นการวจิยัตามลาํดบัขนัตอน  ดงัต่อไปนี 

 

    .     การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

       5.1.1  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพือขอความร่วมมือจาก
สถาบนัอุดมศึกษา ทงั      แห่ง   ขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวิจยัครังนี โดยให้ผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการตอบแบบสอบถาม 

       5.1.2  ผูว้จิยัส่งหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
ผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นักศึกษา   รวมถึงนายกองค์การบริหารองค์การนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาทงั      แห่ง     เพือเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายใน
การเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) โดยผูว้ิจ ัยขอความร่วมมือจากฝ่ายกิจการนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ  ในกลุ่มตวัอย่างทีตอ้งการ คือ ผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษา   เพือให้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้น  ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล ตงัแต่  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  – เดือน
มกราคม  พ.ศ.  

        5.1.3  ผูว้ิจยัให้ผูน้ ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆนํา
แบบสอบถามส่งคืนโดยติดตามแบบสอบถามและทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากแบบสอบถามทีส่งไปทงัหมด    ฉบบั  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน  622  

ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  .  
 

.2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
     ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา เพือใชใ้นการวจิยัตามลาํดบัขนัตอน  ดงัต่อไปนี 

         5.2.1  ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพือขอความร่วมมือจากฝ่ายกิจการ
นิ สิต /นัก ศึกษาในสถาบัน อุดม ศึกษา  ทัง   แห่ง  ได้แ ก่   . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                            

.มหาวิทยาลยัมหิดล  .มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   . มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  .มหาวิทยาลยั
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ศรีนครินทรวิโรฒ   .มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยการศึกษาครังนี  ผูศึ้กษากาํหนดเป้าหมาย  ไดแ้ก่  

ผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษา   รองประธาน   เลขานุการ เหรัญญิก   จาํนวน    คน โดยขอความ
อนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวิจยัครังนี โดยให้ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ดาํเนินการตอบแบบสัมภาษณ์ 

           5.2.2   ผูว้ิจยัส่งหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  เก็บขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ การ
พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   โดยมีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยขอความร่วมมือจาก
ฝ่ายกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   พร้อมทงัประเด็นสัมภาษณ์ ประสานขอนดัเวลา 
และสถานทีสัมภาษณ์   

       5.2.3  ผูว้จิยัเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการสัมภาษณ์  

ดงันี 

                .  ขนัเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ 

   1.1 เตรียมแบบสัมภาษณ์ทีไดส้ร้างขึนใหพ้ร้อม 

   1.2 เตรียมอุปกรณ์ หรือเครืองมือในการบนัทึกการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่  เทป   

บนัทึกเสียง 

   1.3 ผูว้จิยัซกัซอ้มการสัมภาษณ์  รวมทงัวธีิการบนัทึกขอ้มูล 

                   2. ขนัดําเนินการสัมภาษณ์ 

     2.1 ผูว้จิยัแนะนาํตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ 

    2.2 ผูว้จิยัสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ทีผูว้จิยั 

สร้างขึนมา   
3. ขนับันทกึผลการสัมภาษณ์ 

  3.1 ผูว้จิยับนัทึกผลการสัมภาษณ์ทนัทีหลงัจากสัมภาษณ์ 

  3.2 บนัทึกผลการสัมภาษณ์ตามขอ้มูลทีไดจ้ากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
                             4. ขนัปิดการสัมภาษณ์ 

เมือผูว้จิยัดาํเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้  กล่าวขอบคุณ  พร้อมทงักล่าวอาํลา 
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. การวเิคราะห์ข้อมูล 
         1.  การวเิคราะห์แบบสอบถาม  

   เมือไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพือสังคมศาสตร์โดยใชส้ถิติ ดงันี 

       1.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดําเนินงานของผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน   

สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั   โดยใชค้่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

.   วิเคราะห์ขอ้มูลวฒันธรรมองค์กร โดยหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของเบส  (Best  :  - )  ดงันี                 

ค่าเฉลีย  4.5  – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมากทีสุด 

                         ค่าเฉลีย  3.5  – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมาก 

                          ค่าเฉลีย  2.5  – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัปานกลาง 

                   ค่าเฉลีย  .5  – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ย 

                       ค่าเฉลีย  .  – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ยทีสุด 

 .   วิเคราะห์ขอ้มูลภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  โดยหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของเบส  (Best  :  - )  ดงันี                                           

ค่าเฉลีย  4.5  – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมากทีสุด 

                         ค่าเฉลีย  3.5  – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมาก 

                          ค่าเฉลีย  2.5  – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัปานกลาง 

                   ค่าเฉลีย  .5  – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ย 

                       ค่าเฉลีย  .  – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ยทีสุด 

  .   วิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั(Principle 

Component Analysis) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ซึง
พิจารณาตามเกณฑ์ทีกาํหนดว่าองคป์ระกอบสําคญัตอ้งมีค่าไอแกน (Eigen Values) มากกว่าหรือ
เท่ากบั   จากนนัคดัเฉพาะขอ้คาํถามทีมีค่านาํหนกัปัจจยั (Factor Loading) ไม่ตาํกวา่ .  และขอ้
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คาํถามตงัแต่  ขอ้ขึนไป  จึงถือเป็นองคป์ระกอบเดียวกนั แลว้กาํหนดชือขององคป์ระกอบทีเกิดขึน
ใหเ้หมาะสมกบัตวัแปรทีรวมกนั 

1.6   วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม  

เกียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาโดย
การวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยนาํเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 
  

           2.  การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

   วิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัการศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา    ตามประเด็นการสัมภาษณ์  

โดยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยนาํเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 

 

ระยะที 2   ศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 การศึกษาคน้ควา้ในระยะที 2 มีเป้าหมายเพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบั
คุณลักษณะของภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต /นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและ
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   ซึงเป็นข้อมูลทีมีความสําคญัในการร่างอนาคตภาพของ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยมีรายละเอียดขนัตอนดาํเนินการ   ดงันี 

 

. วธีิดําเนินการ 

 จากการศึกษาในระยะที   ศึกษาข้อมูลพืนฐานและคุณลักษณะของภาวะผู ้นําเชิง
สร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มาศึกษาต่อในระยะที  ดงันี 

 .  นาํขอ้มูลทีศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์ององค์กรนิสิต/นกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis)  มาทาํ
แบบสอบถามประเมินรับรองภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา จากผูเ้ชียวชาญดา้นองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  จาํนวน   คน 

 .สัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ชียวชาญเกียวกับภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน   คน   
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. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากแบบสอบถาม 

       ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากแบบสอบถามประเมินรับรองภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัใช้วิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจงเลือก 

(Purposive Sampling)  ผูเ้ชียวชาญดา้นองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั  จาํนวน   คน  

 

              2.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 การกาํหนดผูใ้ห้ข้อมูลหลกัเป็นขนัตอนทีสําคญัและจาํเป็น ผูว้ิจยัได้ทาํการสํารวจ
รายชือผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์เกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา โดยใชว้ิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling)   โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีให้ขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน   คน  ตามเกณฑ์ทีตงั
ไว ้  กลุ่ม  มีคุณสมบติั ดงันี 
 

 1. กลุ่มนักวิชาการทีเกียวข้องกับองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน   

คน 

 1.1   สาํเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาโทขึนไป 

 1.2   มีประสบการณ์เกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 1.3  มีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุงกิจการองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

   2.  กลุ่มผู้บริหารทีเกียวข้องกับองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 6  

คน 

 2.1   สาํเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาโทขึนไป 

 2.2   มีประสบการณ์เกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 2.3   มีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุงกิจการองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 2.4    เป็นผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
                    . กลุ่มผู้อาํนวยการกองกจิการนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน   คน 

 3.1   มีประสบการณ์เกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 3.2   มีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุงกิจการองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 



 
 

149 
 

 3.3  เป็นผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

 

 รายชือผูเ้ชียวชาญในการสัมภาษณ์  ดว้ยเทคนิค  EFR  โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีให้
ขอ้มูลเกียวกับภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
จาํนวน   คน  ตามเกณฑที์ตงัไว ้  กลุ่ม  ดงัตารางที ดงันี 
 

ตารางที    รายชือผูเ้ชียวชาญในการสัมภาษณ์  ดว้ยเทคนิค  EFR

ท ี รายชือ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

. กลุ่มนักวชิาการทเีกยีวข้องกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา จาํนวน   คน 

 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์  สินลารัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั  มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พนัธ์ศกัดิ  พลสารัมย ์   ประธานสาขาวิชา
อุดมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 อาจารย ์ดร.อจัฉรา ไชยปูถมัภ ์ อาจารย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 นายสุริยา   เสถียรกิจอาํไพ    ผูท้รงคุณวฒิุ สํานักงานส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

 อาจารย ์ ดร.ดนยั   เทียนพฒุ   อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต 

 รองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์ อาจารย ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. กลุ่มผู้บริหารทเีกยีวข้องกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จาํนวน   คน 

 รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย ์   รอ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
กิจการนกัศึกษา   

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ผูช่้วยศาสตราจารยท์นัตแพทยบ์ณัฑิต   

จิรจริยาเวช   

รอ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
กิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 รองศาสตราจารย ์ ดร.เชาวลิต   ลิมมณีวจิิตร รอ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
พฒันานกัศึกษา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

 อาจารย ์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ผู ้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 
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ตารางที  รายชือผูเ้ชียวชาญในการสัมภาษณ์  ดว้ยเทคนิค  EFR (ต่อ)
 

ท ี รายชือ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

5 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ต่อศักดิ   

แกว้จรัสวไิล 

ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต  กีฬา และ
ศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน 

6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  

เตโชวศิาล 

ผูช่้วยอธิการบดี  ฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. กลุ่มผู้อาํนวยการกองกจิการนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จาํนวน   คน 

1 นายกมล  แมลงทบั ผูอ้าํนวยการกองกิจการ
นกัศึกษา   

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2 นายอุกฤษฎ ์ มนูจนัทรัถ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ศรีราชา 

3 นายสุกิจ  ติดชยั ผูบ้ริหารกองกิจการ
นกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

4 ดร.พชัรา  เดชโฮม ผูอ้าํนวยการกองกิจการ
นกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

5 ดร.จิรวฒัน์  วรัีงกร   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกอง
กิจการนิสิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขต
บางเขน 

 

 ในการคัดเลือกกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีให้ข้อมูล ผูว้ิจ ัยปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมการทาํวิทยานิพนธ์คดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน   ท่าน ทียินดีให้ความ
ร่วมมือในการวจิยัมาเป็นผูใ้หข้อ้มูลในครังนี  

 

  .  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

.   แบบสอบถาม (Questionnaire)   

แบบสอบถามประเมินรับรองภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยแบบสอบถามฉบบันีมี  ตอน คือ ความคิดเห็นต่อ คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor  Analysis) และขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
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.   แบบสัมภาษณ์แบบกงึโครงสร้าง (Semi-Structure) 

แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างเพือศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอก
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จากผูเ้ชียวชาญใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคแบบ  EFR 

(Ethnographic  Future  Research) กบักลุ่มผูเ้ชียวชาญ   จาํนวน  17  คน โดยให้ผูเ้ชียวชาญมีอิสระ
ในการตอบอยา่งเตม็ที  โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ ดงันี 

 

 ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไป 

  . ชือสกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์   

  . อาย ุ

  . ระดบัศึกษา 
  4.  ตาํแหน่ง 

  . สถานทีทาํงาน 

  .  ประสบการณ์ในการทาํงานเกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  .  ความเชียวชาญเฉพาะเกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  .  วนัทีใหส้ัมภาษณ์ 

 

 ส่วนที 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สถานการณ์ และแนวโน้มทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการ
เสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

 คาํถามในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึงโครงสร้าง (Semi structure) และเป็นแนวคาํถามแบบ 

ปลายเปิดโดยประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ ดงันี 

 .  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) จะมีสิงทีมากระทบ เชิงลบ  อะไรบา้ง ? 

 .  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) จะมีสิงทีมากระทบ เชิงบวกอะไรบา้ง ? 

 .  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด มีอะไรบา้ง ? 
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 .  โอกาสและอุปสรรคในการพฒันากิจการนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  มีอะไรบา้ง ? 

 .  จุดแขง็และจุดอ่อนในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย  มีอะไรบา้ง ? 
 

ส่วนท ี    แนวทางการพฒันาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา  
 แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ควรจะมีลกัษณะอยา่งไร 

. วสิัยทศัน์ (Vision) 

. การยอมรับการเปลียนแปลง(Accept change and transformation) 

. ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate) 

. ความมุ่งมนั (Determine) 

. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player) 

. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

. การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model) 

. การอุทิศตน (Dedication) 

. การยดืหยุน่ (Flexible) 

. ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem solving) 

. เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each other ideas) 

. ความไวว้างใจ (Trust) 

. การสนบัสนุน(Support) 
 

ส่วนท ี4   ระบบกลไกทเีป็นเงือนไขขับเคลอืนการดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

.  ระบบกลไกทีเป็นเงือนไขขับเคลือนการดาํเนินงานขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) เพือพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไปสู่การ
ปฏิบติั  ควรมีวธีิการอยา่งไร 

.  ขอ้เสนอแนะอืนๆเพือการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

) 
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.  การสร้างเครืองมือเกบ็ข้อมูล 

      4.1 .  การสร้างแบบสอบถาม   

                         . .   การสร้างแบบสอบถามจากวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory  

Factor Analysis) ของคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   
                          . .   นาํข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวล  เพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของ
เครืองมือและขอบเขตของเนือหา 
                          . .  แบบสอบถามประเมินรับรองภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จากผูเ้ชียวชาญดา้นองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   
 

 .  การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกงึโครงสร้าง (Semi-Structure)  

การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง เพือใหก้ารดาํเนินการศึกษาครังนี   สามารถ
ตรวจสอบวดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้ ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์   โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

  . .     ศึกษาจากทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ  จากหนงัสือ  ตาํรา  เอกสารและงานวจิยัและ 

ผลทีไดจ้ากการศึกษาในระยะที 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  มากาํหนดเป็นประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
กึงโครงสร้าง (Semi-Structure) ยึดการสัมภาษณ์ตามรูปแบบของ EFR โดยจะเริมจาก Optimistic 

Realistic Scenario (O-R), Pessimistic Realistic  Scenario (P-R) และ Most probable Scenario (M-

P) เพือถามเกียวกบัศึกษาสภาพปัจจุบนั สถานการณ์ และแนวโนม้ทีเกิดขึน  แนวทางในการพฒันา   

ระบบกลไกทีเป็นเงือนไขขบัเคลือนการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   

   . .   ประมวลขอ้มูลทีได้จากการศึกษา  กาํหนดเป็นเคา้โครงของการสัมภาษณ์และ
ขอบเขตเนือหา  โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์ 

   . .    นาํแบบสัมภาษณ์ไปใชจ้ริง   
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.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     .     การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั เพือขอ 

ความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญ ทงั     คน   ขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวิจยั   และผูว้ิจยั
ส่งหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผูเ้ชียวชาญ ทงั    คน   เพือขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลใน
การวจิยัครังนี 

 

 .  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การศึกษาครังนีผูศึ้กษาใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยเทคนิคการวจิยัอนาคต 

แบบ  EFR (Ethnographic Futures Research) กบัผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์ทาํงานในสาขาที
เกียวขอ้งกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวนทงัสิน 17 คน  เพือใช้ในการวิจยั
ตามลาํดบัขนัตอนดงัต่อไปนี 

         . .  ผูว้ิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพือขอความร่วมมือสัมภาษณ์
ผู ้เ ชี ยวชาญที มีประสบการณ์ทํา งานในสาขา ที เ กี ยวข้องกับองค์กรนิ สิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาจาํนวนทงัสิน 17 คน          

. .    ผูว้จิยัส่งหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยัถึงผูเ้ชียวชาญจาํนวนทงัสิน 17 คน          

พร้อมทงัประเด็นสัมภาษณ์ ประสานขอนดัเวลา และสถานทีสัมภาษณ์   

       . .   ผูว้จิยัเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการสัมภาษณ์   

ดงันี 
 

               .  ขนัเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ 

   1.1 เตรียมแบบสัมภาษณ์ทีไดส้ร้างขึนใหพ้ร้อม 

   1.2 เตรียมอุปกรณ์ หรือเครืองมือในการบนัทึกการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่  เทป   

บนัทึกเสียง 

   1.3 ผูว้จิยัซกัซอ้มการสัมภาษณ์  รวมทงัวธีิการบนัทึกขอ้มูล 

 

               2. ขนัดําเนินการสัมภาษณ์ 

                  2.1 ผูว้ิจยัแนะนาํตนเองและบอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์โดยบอกหวัขอ้ 

วตัถุประสงค์ในการทาํวิจยั  ระเบียบวิธีวิจยั  และขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญในการขอเขา้
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สัมภาษณ์ รวมถึงได้ทาํการอธิบายอย่างละเอียดแก่ผูเ้ชียวชาญว่าการสัมภาษณ์หรือการตอบ
แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 

                                2.2 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นในแบบสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยั
สร้างขึนมา  ตามประเด็นทีตงัไว ้โดยจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างตามแนวคาํถามแบบ
ปลายเปิดทีไดส้ร้างไวล่้วงหนา้ โดยยึดรูปแบบของ EFR โดยเริมจากการให้ผูเ้ชียวชาญคิดในภาพ
อนาคตเชิงบวก  ภาพอนาคตเชิงลบและภาพอนาคตดา้นความเป็นไปไดเ้กียวกบัการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.

- ) ต่อไปเกียวกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) มากทีสุด  

โดยเน้นให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  ไม่ถามชีนาํและดาํเนินการสัมภาษณ์
ตามคาํถามทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในแบบสัมภาษณ์  แลว้จึงทบทวนความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของข้อมูลกับผูท้รงคุณวุฒิ โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้รุปอีกครังหนึง  ตลอดจนตรวจสอบว่าครอบคลุม
ประเด็นทีตอ้งการหรือไม่ 
                 3. ขนับันทกึผลการสัมภาษณ์ 

  3.1 ผูว้จิยับนัทึกผลการสัมภาษณ์ทนัทีหลงัจากสัมภาษณ์ 

  3.2 บนัทึกผลการสัมภาษณ์ตามขอ้มูลทีไดจ้ากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
                  4. ขนัปิดการสัมภาษณ์ 

เมือผูว้จิยัดาํเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้  กล่าวขอบคุณ  พร้อมทงักล่าวอาํลา 
 

. การวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อแบบสอบถามประเมินรับรองภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของเบส  (Best,  :  - )  ดงันี                                     

ค่าเฉลีย  4.5  – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมากทีสุด 

                         ค่าเฉลีย  3.5  – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมาก 

                          ค่าเฉลีย  2.5  – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัปานกลาง 

                   ค่าเฉลีย  .5  – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ย 

                       ค่าเฉลีย  .  – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ยทีสุด 
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 วิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) โดยนาํเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 

 

 6.2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ผูศึ้กษาจะทาํการถอดเทปจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ นาํขอ้ความจากการถอดเทปมา
เทียบเคียงกบัรายละเอียดทีบนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกขณะทาํการสัมภาษณ์ จากนนันาํขอ้มูลดงักล่าว
มาทาํการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยนาํเสนอในรูปการบรรยายเป็นความ
เรียง และนาํไปรวบรวมจดัหมวดหมู่ใหม่ตามกรอบเคา้โครงทีกาํหนดไว ้   

 

ระยะที  การนําเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐในทศวรรษหน้า(พ.ศ. - )  

 การศึกษาค้นคว้าในระยะที    มีเป้าหมายเพือนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

 

 .วธีิดําเนินการ 

         ในระยะที   มีวิธีการศึกษาโดยผูเ้ชียวชาญรับรองในการ(ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) มีรายละเอียดการดาํเนินงานแต่ละขนัตอน ดงันี 

1. นาํขอ้มูลทีได้จากผลการสัมภาษณ์และการสอบถามมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
อนาคตภาพเพือให้ผูเ้ชียวชาญรับรองในการ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

)  โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  Analysis  ซึงเป็นการศึกษาเกียวกบัจุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน  

(Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats)  ของการพฒันาขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา    
ซึงเป็นการผสมผสานระหวา่งหลกัทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 M’s) และหลกัการของแมคคินซีย ์

(หลกั McKinsey 7’s Framework) ประกอบดว้ย 8 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) กลยุทธ์ขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษา(S : Strategy) (2) โครงสร้างขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S : Structure) (3) ระบบการ
ปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S : System) (4) ค่านิยมทีมีร่วมกนัขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
(S : Shared values)  ( ) รูปแบบการบริหารขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  (S : Style) ( )  ทกัษะ ความรู้ 
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และความสามารถขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา(S : Skill) ( ) บุคลากรทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/

นกัศึกษา(S : Staff)  และ ( ) งบประมาณขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (M : Money)โดยสรุปผลดว้ย
วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis) ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มใชห้ลกั PEST  Model  

ในการวิเคราะห์  โดยเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอกทีมีผลกระทบต่อการ
พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต /นักศึกษา  
ประกอบดว้ย  .ดา้นการเมือง (Political) 2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 3. ดา้นสังคม  วฒันธรรม  

(Sociocultural) 4. เทคโนโลยีหรือนวตักรรมอืน ๆ(Technological) และสรุปเนือหาดว้ยวิธีการ
สังเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

  ในการ(ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) โดยใชก้ารจบัคู่ 
(The Matching Stage) สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก   อุปสรรค-โอกาส-

จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths : TOWS matrix) โดยจะนาํเสนอใน
ลกัษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Description) กลยุทธ์ทีจะปรากฏในตาราง TOWS Matrix  มี
ดงันี  . กลยุทธ์ SO เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดแข็ง (Strength : S) กบัโอกาส  (Opportunities : O)  ซึง
เป็นปัจจยัเชิงบวกทงัคู่ กล่าวคือ องค์กรควรจะใช้จุดแข็งและโอกาสร่วมกนั เพือก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  . กลยุทธ์ ST เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดแข็ง (Strength : S) กบัอุปสรรค 

(Threats : T)  ซึงมี S เป็นปัจจยัเชิงบวก และมี  T เป็นปัจจยัเชิงลบ กล่าวคือ องคก์รตอ้งนาํจุดแข็งมา
ใชใ้นการป้องกนัหรือหลีกเลียงอุปสรรค  .กลยุทธ์ WO เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดอ่อน (Weaknesses 

: W) กบัโอกาส (Opportunities : O) ซึงมี W เป็นปัจจยัเชิงลบแต่มี  O เป็นปัจจยัเชิงบวก กล่าวคือ 

องค์กรตอ้งนาํโอกาสมาใชใ้นการกาํจดัจุดอ่อนหรือนาํโอกาสมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  . 

กลยุทธ์ WT  เป็นการจบัคู่ระหวา่งจุดอ่อน (Weaknesses : W) กบัอุปสรรค (Threats : T) ซึงเป็น
ปัจจยัเชิงลบทงัคู่  กล่าวคือ องคก์รตอ้งคิดกลยทุธ์ทีกระทาํแลว้สามารถกาํจดัจุดอ่อนไดแ้ละป้องกนั
อุปสรรคไดด้ว้ยในคราวเดียวกนั 

2. นาํ(ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 
สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. - )ให้
ผูเ้ชียวชาญประเมิน  ใน  ดา้น  คือ  ดา้นความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และความ
เป็นประโยชน์  จาํนวน  คน ซึงมาจากหน่วยงานทีเกียวข้องด้านองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
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.  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

  1. ประชากร/ผูใ้หข้อ้มูล  การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล  ซึงเป็นขนัตอนทีสําคญั ผูว้ิจยัใช้
วิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling)  ผูเ้ชียวชาญด้านองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ  จาํนวน   คน 

เกณฑ์ทตีงัไว้   กลุ่ม  

1. กลุ่มนกัวชิาการทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
2.  กลุ่มผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

. กลุ่มผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยกาํหนดคุณสมบัติ ดังนี 

 1. สาํเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาโทขึนไป 

 2. มีประสบการณ์เกียวกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 3. มีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุงองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 4. มีประสบการณ์เกียวกับการกาํหนดนโยบายขององค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
 

3.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดย
รายละเอียดของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัและการพฒันาเครืองมือ มีดงัต่อไปนี 

     แบบประเมิน (Questionnaire)  (ร่าง)  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.

- ) จาํนวน    ชุด  สําหรับผูเ้ชียวชาญดา้นองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  จาํนวน  คน   โดย
แบบสอบถาม  แบ่งเป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที 1   ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

)  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert' 

s  Rating  Scale )   มี  5  ระดบั ดงันี 
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  มากทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

 

ตอนที  2  ขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม เกียวกบัการปรับปรุง  

(ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กร นิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถาม
ปลายเปิด (Open  Ended) 

 

4.  การสร้างเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         4.1 .  การสร้างแบบสอบถาม   

การสร้างแบบสอบถาม  เพือใหก้ารดาํเนินการศึกษาครังนี   สามารถตรวจสอบวดั 

ไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  และบรรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้าง
เครืองมือเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขนัตอน  ดงันี 

     . .   นาํขอ้มูลทีได้จากขนัตอนที   การวิจยัเอกสาร  แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก   ขันตอนที    สัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  ด้วยเทคนิค  EFR  และวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอก(SWOT  matrix)  เป็นการศึกษาเกียวกบัจุดแข็ง 

(Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) 

และการจบัคู่ (The Matching Stage) สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก  อุปสรรค-

โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths : TOWS matrix) มาทาํ
(ร่าง)  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

                          . .   นาํข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวล  เพือกาํหนดเป็นโครงสร้างของ
เครืองมือและขอบเขตของเนือหา 
                          . .  สร้าง (ร่าง)  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 
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.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพือขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญ ทงั     คน   ขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการวิจยั   ผูว้ิจยัส่ง
หนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยัถึงผูเ้ชียวชาญ ทงั    คน   เพือขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูลในการ
วจิยัครังนี 

        

. การวเิคราะห์ข้อมูล 
   เมือไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

และดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติเพือสังคมศาสตร์โดยใชส้ถิติ ดงันี 

       6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  โดยหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของเบส  (Best  :  - )  ดงันี                                           

ค่าเฉลีย  4.5  – 5.00   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมากทีสุด 

                         ค่าเฉลีย  3.5  – 4.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัมาก 

                          ค่าเฉลีย  2.5  – 3.49   หมายถึง   เป็นจริงในระดบัปานกลาง 

                   ค่าเฉลีย  .5  – 2.49  หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ย 

                       ค่าเฉลีย  .  – 1.49 หมายถึง  เป็นจริงในระดบันอ้ยทีสุด 

  .   วิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม เกียวกบัการ
ปรับปรุง (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  โดยการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) โดยนาํเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง 

 จากทีกล่าวมาทงัหมด ผูว้ิจยัสามารถสรุประยะและขนัตอนของการดาํเนินการวิจยัเพือ
ศึกษาการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ทงั 3 ระยะ ดงัตารางที  5 
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ตารางที    แสดงระยะและขนัตอนของการศึกษา 
 

ระยะและขันตอน 

การศึกษา วธิีดาํเนินการ แหล่งข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล ผลทีได้รับ 

ระยะท ี  

ศึกษาสภาพปัจจุบนั
ของภาวะผู ้นํา เ ชิง
สร้างสรรค์สําหรับ
ผู ้นําองค์กรนิ สิต /

นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

-ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที
เ กียวข้องกับภาวะผู ้นํา เ ชิ ง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์ร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

-หนงัสือเอกสาร 

วารสาร   งานวิจยั 

 

 

- การวิ เคราะห์ เอกสาร 

Documentary Analysis) 

-ข้อมูลพืนฐานและคุณลักษณะของ
ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ขององค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 

-แบบสอบถามสํารวจข้อมูล
พืนฐานของภาวะผู ้นํา เ ชิ ง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์ร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

-ผูน้าํนกัศึกษา  

แห่ง  จาํนวน    

คน   

 

- วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
แจกแจงความถี 

(Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation ) 

-วิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสาํรวจ (Exploratory 

Factor Analysis) 

-ข้อมูลพืนฐานและคุณลักษณะของ
ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ขององค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

-แบบสัมภาษณ์เชิงลึกศึกษา
ภาว ะผู ้นํ า เ ชิ ง ส ร้ า งสรรค์
สํ าห รับผู ้นํ า อ งค์ กร นิ สิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

-ผูน้าํนกัศึกษา    

แห่ง จาํนวน    

คน     

-วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื อ ห า 
(Content Analysis) 

-สภาพปัจ จุบันของภาวะผู ้นํา เ ชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระยะท ี2 

คุณลกัษณะของ
ภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

-แบบประเมินรับรองภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํ
อ งค์ก ร นิ สิต /นัก ศึ กษ าใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

- ผูท้รงคุณวุฒิ 

จาํนวน 5 คน 

- วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
แจกแจงความถี 

(Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation ) 

-คุ ณลัก ษณะของ ภ า ว ะผู ้นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในมหาวิทยาลยั 
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ตารางที    แสดงระยะและขนัตอนของการศึกษา  (ต่อ) 

 
ระยะและขันตอน 

การศึกษา วธิีดาํเนินการ แหล่งข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล ผลทีได้รับ 

ระยะท ี2 

คุณลักษณะของภาวะ
ผู ้นํา เ ชิ งส ร้างสรรค์
สําห รับผู ้นํา อ งค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

-แบบสมัภาษณ์เชิงลึก
ศึกษาคุณลกัษณะของ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
และสภาพแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนัภายใน
และภายนอกของภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์
แบบ EFR 

- ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน   

คน 

-วิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) 

-สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขนัภายในและภายนอก
ข อ ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

ระยะที 3 

การนาํเสนอผล
การศึกษาขอ้เสนอ
เชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ.

- ) 

- การวิเคราะห์SWOT 

Analysis 

-  M’s  

- S’s  

- PEST Model 

- การจบัคู่  TOWS 

matrix 

- ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  

 คน 

  

-วิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) 
-(ร่าง) ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย   

-แบบประเ มิน ( ร่ าง ) 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 

- ผลจากการประเมิน
ผูท้รงคุณวฒิุ 15 คน 

 

 

 

 

 

- วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
แจกแจงความถี 

(Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard 

Deviation ) 

 

-รั บ รอ งข้อ เ สนอ เ ชิ ง
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์ขององค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐใน
ทศวรรษหน้า(พ.ศ. -

)   

 

 

 

 

 

 



 
 

163 
 

แผนภาพที 8  ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

 

 

ขนัตอนการวจิัย ผลทีได้รับ 

ระยะท ี1  

ศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สาํหรับผูน้าํ
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

ทบทวนและสงัเคราะห์วรรณกรรม คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/

นกัศึกษา การวจิัยสภาพการณ์  

แบบสอบถาม 

/แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
-คุณลักษณะของภ า ว ะผู ้นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-สภาพปัจจุบันของภาวะผู ้นํา เ ชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระยะท ี2 

ศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคข์ององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

การรับรองคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
องคก์รนิสิต/นกัศกึษา 

โดยผูเ้ชียวชาญโดยใชแ้บบประเมิน -คุณลักษณะของภาวะผู ้นํา เ ชิ ง
ส ร้ า งส รรค์ข อ งอ งค์ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา 
-สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
ภายในและภายนอกขององค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา 

ระยะที 3 

ก า รนํ า เ สนอผลก า ร ศึ กษ า
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ. - ) 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
-   หลกัทรัพยากรการบริหาร (4 M’s) 

-  หลกัของแมคคินซีย ์ 

(McKinsey 7S’s Framework)  
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

-   การวิเคราะห์ PEST Model 

        โดยใช้  SWOT Analysis 

-   การจับคู่โดยใช้ TOWS  Matrix 

(ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

การรับรองโดยผูเ้ชียวชาญโดย
ใชแ้บบประเมิน 

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

ดว้ยเทคนิค EFR 

การดาํเนินงาน 
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. -

) ครังนีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed  Method  Research) โดยมีทงัแบบวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และแบบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มีวตัถุประสงค์เพือ         

1.เพือศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)   2.เพือศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  3.เพือพฒันาขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์   ซึงจาํแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น           

3 ตอน  มีรายละเอียดดงันี 

ตอนท ี  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  แบ่งเป็น  ส่วน  ดังนี 

ส่วนที  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ส่วนที  ผลการสัมภาษณ์ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ตอนที  ผลการศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  แบ่งเป็น  ส่วน  ดังนี 

ส่วนที  1  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิง 

สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ส่วนที  2 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํ 

องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  และค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความสาํคญัของ ตวัประกอบ 

ส่วนที 3 ผลการรับรองคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์ร 

นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

  ตอนที   ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) แบ่งเป็น 

  ส่วน  ดังนี 
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ส่วนที  ผลการวเิคราะห์การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในในการเสริมสร้าง 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่  หลัก
ทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 M’s) และหลกัการของแมคคินซีย ์(หลกั McKinsey 7’s Framework)  

  ส่วนที  ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (PEST Analysis )  

  ส่วนที 3 ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกและเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) 

  ส่วนที4 ผลการวเิคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด 

  ส่วนที   ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผูน้ําภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  
  ส่วนที 6 ผลการวเิคราะห์ระบบกลไกลในการขบัเคลือนการดาํเนินงานขององคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) 

   ส่วนที 7 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีอาจส่งผลต่อการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (SWOT 

Analysis) 

   ส่วนที 8 ผลการวิเคราะห์การจบัคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการ
พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TOWS Matrix) 

ส่วนที  9 ประเด็น (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง 

สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

) 

   ส่วนที    ผลการประเมิน(ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-

2566) 

   ส่วนที    ผลการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2557-

2566) 
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ตอนท ี  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

ส่วนที  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 1.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.2  การวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

       สถาบนัอุดมศึกษา 
1.3  การวเิคราะห์วฒันธรรมองคก์รสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

       สถาบนัอุดมศึกษา 
.   การวเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

ส่วนที  ผลการสัมภาษณ์ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

 

ส่วนท ี  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

.  การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึงเป็นผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  จาํนวน  622  คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่าความถี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ซึงเสนอผลขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  เพศ  กาํลงัศึกษาคณะ  ระดบัชนั
ปี  คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั  ภูมิลาํเนา  รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง  ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/

นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน  การพกัอาศยัในระหวา่งศึกษา  ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํ
กลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นใด  ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่ 
ผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที  
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ตารางที   จาํนวนและร้อยละของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
 

ข้อมูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย  .  

 หญิง  .  

 รวม 622 .  

ศึกษาคณะ    

 .  คณะเกษตร 43 .  

 .  คณะประมง   0.80 

 .  คณะวทิยาศาสตร์  8.20 

 .  คณะวศิวกรรมศาสตร์   .  

 .  คณะบริหารธุรกิจ/การจดัการ  .  

 .  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  .  

 .  คณะกายภาพบาํบดั  .  

 .  คณะทนัตแพทยศาสตร์  0.80 

 .  คณะเทคนิคการแพทย ์  .  

 . คณะแพทยศาสตร์  .  

 . คณะเภสชัศาสตร์  .  

 . คณะพยาบาลศาสตร์  .  

 . คณะสหเวชศาสตร์    .  

 . คณะสตัวแพทยศาสตร์  .  

 . คณะสาธารณสุขศาสตร์  .  

 . คณะมนุษยศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/ อกัษรศาสตร์  .  

 . คณะศิลปกรรมศาสตร์  .  

 . คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์  .  

 . คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  .  

 . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  1.30 

 . คณะนิติศาสตร์  .  

 . คณะรัฐศาสตร์  .  

 . คณะเศรษฐศาสตร์     .  

 .  คณะสงัคมศาสตร์  .  

 . คณะอืนๆ  3.86 

 รวม 622 100.00 
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ตารางที   จาํนวนและร้อยละของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัชนัปี    

 ปีที   .  

 ปีที   .  

 ปีที    .  

 ปีที   .  

 ปีที   .  

 ปีที   .  

 รวม  .  

คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั   

 ตาํกวา่ .   .  

 . - .   .  

 . - .   .  

 . - .   .  

 มากกวา่ .   .  

 รวม  .  

ภูมิลาํเนา    

 กรุงเทพฯและปริมณฑล  .  

 ต่างจงัหวดั  .  

 รวม  .  

รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง   

 นอ้ยกวา่ ,  บาท  .  

 10,001 - 20,000 บาท  .  

 20,001 - 30,000 บาท  .  

 30,001 - 40,000 บาท  .  

 ,  - ,  บาท  .  

 ,  - ,  บาท  .  

 ,  บาท ขึนไป  .  

 รวม  .  
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ตารางที   จาํนวนและร้อยละของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

ข้อมูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน   

 ตาํกวา่ 5,000 บาท   .  

 5,001 - 10,000 บาท  .  

 10,001 - 15,000 บาท   .  

 15,001 บาท ขึนไป   .  

 รวม 622 100.00 

การพกัอาศยัในระหวา่งศึกษา   

 บา้นของบิดามารดา  .  

 บา้นของญาติ  .  

 หอพกัในมหาวทิยาลยั  .  

 หอพกันอกมหาวทิยาลยั  .  

 อืนๆ  .  

 รวม 622 100.00 

ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้น   

 กิจกรรมส่วนกลาง     .  

 ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  .  

 ดา้นศิลปวฒันธรรม    .  

 ดา้นวชิาการ  .  

 ดา้นกีฬา    .  

 หวัหนา้คณะ  .  

 อืนๆ   .  

 รวม 622 100.00 

ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน   

 ตาํกวา่ 5,000 บาท   .  

 5,001 - 10,000 บาท  .  

 10,001 - 15,000 บาท   .  

 15,001 บาท ขึนไป   .  

 รวม 622 100.00 
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ตารางที  จาํนวนและร้อยละของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 
 

 

จากตารางที    พบวา่  นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีตอบแบบสอบถามเป็นผูช้าย 

 คน คิดเป็นร้อยละ  และผูห้ญิง  คน คิดเป็นร้อยละ  

เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ 

คณะบริหารธุรกิจ/การจดัการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และคณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  

โดยอยู่ในระดบัชันปีที  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ชนัปีที  

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ชนัปีที  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

คะแนนเฉลีย อยู่ที . - .  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ . -

.  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ . - .  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ภูมิลาํเนา ต่างจงัหวดั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ กรุงเทพฯและปริมณฑล 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  รองลงมาคือ , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ20,001 - 30,000 

บาท  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ตาํกวา่ 5,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

และ 10,001 - 15,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

การพกัอาศยัในระหว่างศึกษาหอพกันอกมหาวิทยาลยั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  รองลงมาคือ หอพกัในมหาวิทยาลยั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ บา้นของบิดา
มารดา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ข้อมูลทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่   

 ประธาน  3.22 

 รองประธาน     7.88 

 เลขานุการ  7.56 

 เหรัญญิก  4.66 

 กรรมการ  69.77 

 อืนๆ   6.91 

 รวม 622 100.00 
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ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นกิจกรรมส่วนกลาง จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ดา้นวชิาการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ หวัหนา้
คณะ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํ  คือ  กรรมการ จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  รองประธาน  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และ เลขานุการ จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  

 

1.2  การวเิคราะห์สภาพการดําเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
การวเิคราะห์สภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาโดย

ใชค้่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึงเสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด
ดงัตารางที  

 

ตารางที   จาํนวน และร้อยละ ของสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

                  สถาบนัอุดมศึกษา 

ข้อท ี ข้อความ 
ม ี ไม่ม ี

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  

วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีมุ่งเนน้การพฒันานิสิต/

นกัศึกษาอยา่งชดัเจน 

  - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการวางแผนการดาํเนินงาน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชุมคณะกรรมการและ
เตรียมการก่อนดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 

  - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาตามขนัตอน และตามแผนดาํเนินงานทีวางไว ้
  - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง 

  - - 

. 
การดาํเนินงานเกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามี
ปัญหาอุปสรรคในดา้นบริหารจดัการ 

  - - 
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ตารางที 7  จาํนวน และร้อยละ ของสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
(ต่อ) 

ข้อท ี ข้อความ 
ม ี ไม่ม ี

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการสรุปและประเมินผลการ
จดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   - - 

. 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีนาํผลการประเมินการดาํเนิน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาครังต่อไป 

  - - 

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  ชมรม  มีอาจารยที์
ปรึกษา    - - 

. 

อาจารยที์ปรึกษาสามารถใหค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและ
ร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  
สโมสร  และชมรม   

  - - 

. 

อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังาน
ร่วมกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  และชมรม  ได้
อยา่งสร้างสรรค ์

  - - 

13. 
มหาวทิยาลยัมีการจดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา   - - 

14. 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  ชมรม   ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณเพือการจดักิจกรรมกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

7 .  3 .  

15. 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
จ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 

19 95.00 1 5.00 

16. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีสถานทีและบริเวณทีใชจ้ดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

15 75.00 5 25.00 

17. 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีวสัดุอุปกรณ์และสิงอาํนวย
ความสะดวกเพือการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่ง
เพียงพอ 

16 80.00 4 20.00 

18. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมส่วนกลาง   - - 
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ตารางที 7 จาํนวน และร้อยละ ของสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (ต่อ) 

ข้อท ี ข้อความ 
ม ี ไม่ม ี

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

19. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์   

  - - 

20. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม 

  - - 

21. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้นวชิาการ 19 .  1 .  

22. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬา     - - 

 

จากตาราง ที   พบว่า  สภาพการดํา เ นินงานของผู ้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยส่วนมากนิสิต/นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่วนต่าง ๆ เช่น 

องค์กรนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค์  และเป้าหมายทีมุ่งเน้นการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษาอยา่งชดัเจน ,องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการวางแผนการดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาและ องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการประชุมคณะกรรมการและเตรียมการก่อนดาํเนินงาน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา เป็นตน้ 

 
 

1.3  การวเิคราะห์วฒันธรรมองค์กรสําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์กรสําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัมีรายละเอียดในตารางที   
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ตารางที   วฒันธรรมองคก์รสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   
 

ข้อท ี
รายการวฒันธรรมองค์กรสําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 
S.D. 

ระดบั
ความสําคญั 

ลาํดบั 

1. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ใหท่้านมีอิสระทางความคิด 

และการปฏิบติังาน 
.  .  มาก  

. 
 องคก์รนิสิต/นกัศึกษาเปิดโอกาสและให้ท่านทดลอง
งานใหม่ๆอยูเ่สมอ 

4.17 0.71 มาก  

. 
 องคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดแนวทางและความ
คาดหวงักบัผลปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.14 0.72 มาก  

. 
 องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือ
กนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

4.19 0.74 มาก  

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา สนบัสนุนใหนิ้สิต/นกัศึกษา
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ 

4.02 0.81 มาก  

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีขอ้กาํหนด  กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานทีเหมาะสม 

4.12 0.74 มาก  

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการทาํงานเป็นทีม .  .  มาก  

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา ไดก้าํหนดการใหร้างวลัเมือ
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

3.91 0.93 มาก  

9. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษารับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง
ของบุคคลในองคก์ร 

.  .  มาก  

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการติดตอ่สือสารระหวา่ง
สมาชิกในองคก์รทีเหมาะสม 

4.15 0.71 มาก  

รวมเฉลีย 4.13 .75 มาก - 

 

จากตารางที    พบว่า  วัฒนธรรมองค์กรสําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = . , S.D. =  . )  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการทาํงานเป็นทีมมากทีสุด (   = . , S.D. =  . )  รองลงมาคือ องคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา  ใหท้่านมีอิสระทางความคิด และการปฏิบติังาน(   = . , S.D. =  .71)  และองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างของบุคคลในองคก์ร(   = . , S.D. =  .72)   
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.   การวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ดงัมีรายละเอียดในตารางที     

 

ตารางที    จาํนวนและร้อยละของปัญหาอุปสรรค 

ข้อท ี ปัญหาอุปสรรค จํานวน ร้อยละ 

1. 
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม (ตรงกับเวลาเรียน, 

เวลาวา่งไม่พร้อมกนั) 
 29.41 

. การติดต่อประสาน ทงัส่วนงานและบุคคล  18.82 

. 
จาํนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมน้อยและการให้ความ
ร่วมมือนอ้ย 

 15.29 

. ขาดงบประมาณ  11.76 

. การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  7.06 

. ระบบการบริหารองคก์รไม่ชดัเจน  4.71 

. ขาดการสนบัสนุนจากองคก์รและผูบ้ริหาร  4.71 

. เนน้การเรียนมากกวา่ทาํกิจกรรม  3.53 

9. ขาดทกัษะและความชาํนาญ  2.35 

. การสือสารทงัในและนอกองคก์ร  2.35 

รวม 85 100.00 

 

จากตาราง ที   สภาพปัญหา  อุปสรรค   พบว่า   ผู้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีปัญหาในการติดต่อประสาน ทงัส่วนงานและ
บุคคลจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ 27.12 ,จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยและการให้ความร่วมมือ
นอ้ย จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ13.56, เวลา (ตรงกบัเวลาเรียน,เวลาว่างไม่พร้อมกนั) จาํนวน    

คนคิดเป็นร้อยละ11.86, ขาดงบประมาณจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ11.86,  ระบบการบริหาร
องค์กรไม่ชัดเจนจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ6.78,ขาดการสนับสนุนจากองค์กรและผูบ้ริหาร  

จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ 6.78, มีความคิดเห็นทีหลากหลาย  จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ  5.08 ,

เนน้การเรียนมากกวา่  จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ 5.08, ขาดทกัษะและความชาํนาญ  จาํนวน    

คนคิดเป็นร้อยละ 3.39 และการสือสารทงัในและนอกองคก์รจาํนวน    คนคิดเป็นร้อยละ 3.39 
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การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของสภาพการดาํเนินงานของผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ดงัมีรายละเอียดในตารางที  10 

 

ตารางที   จาํนวนและร้อยละของขอ้เสนอแนะ 

 

ข้อท ี ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 

1. เงินทุนและงบประมาณสนบัสนุน  19.05 

. การปรับระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง   14.29 

. การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม  14.29 

. ทีปรึกษาและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  14.29 

. การแบ่งและการจดัสรรเวลา  14.29 

. การวางแผนการดาํเนินการ  9.52 

. การประสานงาน  4.76 

. การสร้างแรงจูงใจ  4.76 

9. การประชาสมัพนัธ์  4.76 

รวม 21 100.00 

 

จากตารางที   ขอ้เสนอแนะ  พบว่า  ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ที
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีขอ้เสนอแนะเรืองเงินทุนและงบประมาณสนบัสนุน จาํนวน    คน
คิดเป็นร้อยละ .  , การปรับระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ .  , 

การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม  จาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  .  ,  ทีปรึกษาและการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ .   , การแบ่งและการจดัสรรเวลาจาํนวน  

  คน  คิดเป็นร้อยละ .   , การวางแผนการดาํเนินการจาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 9.52,         

การประสานงานจาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ . , การสร้างแรงจูงใจจาํนวน    คน  คิดเป็นร้อย
ละ  .   และการประชาสัมพนัธ์จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 4.76 
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ส่วนท ี  ผลการสัมภาษณ์ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ผลการสัมภาษณ์เ ชิงลึก  ( In-depth Interview) ผู้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา   โดยมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จาํนวน    แห่ง 

ได้แก่   .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   .มหาวิทยาลัยมหิดล   .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          

. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  .มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   .มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย
การศึกษาครังนี  กาํหนดเป้าหมาย ได้แก่  ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  รองประธาน   เลขานุการ 

เหรัญญิก  จาํนวน    คน ในเรืองของ  รูปแบบ   ความมุ่งหมาย โครงสร้าง สภาพการดาํเนินงาน   

ไดแ้ก่  ส่วนกลาง  กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  และกิจกรรมบาํเพ็ญ
ประโยชน์  สภาพการดาํเนินงานการบริหารด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านสถานที  และ
อุปกรณ์  ด้านการบริหารจดัการ ปัญหาการดําเนินงานการพฒันาการบริหารกิจกรรมนิสิต  

วฒันธรรมองค์กรขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  แนวปฏิบติัทีดีขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  จุดแข็ง  

จุดอ่อนขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา   ปัจจยัเงือนไขทีทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ  การสร้างการมี
ส่วนร่วมจากการดําเนินงาน  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ดงัรายละเอียด  ดงันี 

 

1.  รูปแบบขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 รูปแบบขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  มีรูปแบบการบริหารงานตาม
ประกาศ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  ดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา  โดยให้องค์กรนิสิต/นกัศึกษา  อยู่ใน
การกาํกับดูแลของมหาวิทยาลยั  โดยมีรองอธิการบดีเป็นผูก้าํกบัดูแล ให้มีการจดัตงัขึนมีชือว่า 
องค์กรนิสิต/นักศึกษา  หรือ  คณะกรรมการสโมสรนิสิต/นักศึกษา โดยมีทีทาํการตงัอยู่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลยั  โดยองค์กรนิสิต/นักศึกษา  เป็นศูนยก์ลางส่งเสริม  และจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรแก่นิสิต/นกัศึกษา โดยมีคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินงานเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

และนโยบายของมหาวทิยาลยั   

 คณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี  เช่น  เป็นนิสิต/นกัศึกษา ซึง
ไดล้งทะเบียนเป็นนกัศึกษาโดยสมบูรณ์แลว้ในปีการศึกษานนั  มีผลการเรียนแตม้เฉลียสะสมจนถึง
ภาคเรียนสุดทา้ยก่อนภาคเรียนทีมีการเลือกตงั มากกวา่ 2.00  ผูที้ดาํรงตาํแหน่งนายกสโมสรและอุป
นายกตอ้งเป็นนิสิต/นกัศึกษาในชนัปีที  3 ขึนไป ของปีการศึกษาทีจะดาํรงตาํแหน่ง  ไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งสมาชิกสภา
นกัศึกษา  กรรมการชมรม  คณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ระดบัส่วนงาน  ไม่เป็นผูมี้สภาพ
วิทยาทณัฑ์  คณะกรรมการองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  ประกอบไปดว้ย  นายก   อุปนายก  เลขานุการ  
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เหรัญญิก  ปฏิคม  ประชาสัมพนัธ์  กรรมการอืนๆ  การได้มาซึงคณะกรรมการองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา  ไดม้าจากการเลือกตงัของนิสิต/นกัศึกษา โดยอธิการบดีแต่งตงัอาจารยที์ปรึกษาองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา  เพือทาํหน้าทีให้คาํปรึกษา  แนะนาํ และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานเพือให้กิจกรรม
ของนิสิต/นักศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการองค์กรนิสิต/นักศึกษา  อยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ 1 ปี  โดย
คณะกรรมการองค์กรนิสิต/นักศึกษาจะได้รับการเลือกตงัเป็นทีม   หรือเลือกตงัแต่ผูน้าํองค์กร 

คณะกรรมการองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  มีอาํนาจหน้าที  ดงันี 1. ดาํเนินการและบริหารกิจกรรมที
เกียวกบันิสิต/นกัศึกษา 2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินงานของชมรม 3. ออกประกาศและ
ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  และชมรม  4. กาํหนดนโยบาย  จดัทาํแผนงาน  

โครงการและงบประมาณประจาํปีขององค์กรนิสิต/นักศึกษา  5. พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

โครงงานประจาํปีของชมรมในสังกดั 6. จดัทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมในรอบปี  7.

ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมสภานิสิต/นกัศึกษา   8. เรียกประชุมนิสิต/นกัศึกษา  เพือชีแจงเรืองต่างๆ
ตามทีเห็นสมควร  9. ให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั  10. รักษาไวซึ้ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของนิสิต  11. รักษาไวซึ้งความมนัคงของสถาบนันิสิต/นักศึกษา   . 

ส่งเสริมสัมพนัธ์ไมตรีกบันานาสถาบนั  และถือหลกัเสมอภาคในการปฏิบติัต่อกนั  13. รักษาความ
เป็นธรรมในสังคม   ผลประโยชน์ของชาติ   และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย  14. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

ปลูกฝังและรักษาไวซึ้งวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลกัษณ์อนัดีงามของไทย  15.

รักษาบทบญัญติัแห่งธรรมนูญนิสิต . เผยแพร่ชือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลยั  ดงัทีผูน้าํ
องค์กรนิสิต /นักศึกษาได้ให้รายละเอียดเกียวกับรูปแบบขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาไวด้งันี 

 

“….รูปแบบของสโมสรนักศึกษาเป็นโครงสร้างทีมีการกาํหนดข้อบังคับว่า
มีกรรมการจาํนวน 10-15 คนโดยตาํแหน่ง จะบังคับต้องมีนายก มีอุปนายก 
เลขา เหรัญญิกฯ ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ แล้วนอกนันกคื็อกรรมการอืนจะ
แบ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย…”  
 

   “….การทํางานในสโมสรนักศึกษาเริมจากเมืออยู่ ชันปี 1 จะได้เป็น
สมาชิก   พอขึนปี 2 รุ่นพีก็เสนอให้รับตาํแหน่งก็คือเป็นประชาสัมพันธ์
และปี 3 ก็เป็นผู้ ช่วยอุปนายก  ปี 4 ก็ข้ามขึนมาเป็นนายก ซึงมาจากการ
เลือกตังเป็นทีม  …”  
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   “….องค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาทีนีจะประกอบด้วยชมรมต่างๆ               
ซึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่   ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านวิชาการ 
แล้วกด้็านบาํเพญ็ประโยชน์…”  
 
   “…การเลือกนายกองค์การนิสิตมีเสียงทังหมด  เสียง กคื็อมีเสียงจาก 
สโมแต่ละสโม สโมละ  เสียงกคื็อตัวนายกเอง  แล้วกมี็ประธานฝ่าย  คน
พอมารวมกันกเ็ป็น  คน  ใน  คน ก็จะต้องเลือกคนใดคนหนึงขึนมา
เป็นนายกองค์การนิสิตโดยการทีเลือกตังกันเองภายใน  คน …”  
 

   “…สโมสรนิสิตจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ องค์การบริหารสโมสรนิสิต
กับสภานิสิต และองค์การบริหารสโมสรนิสิตค่อยแยกออกมาเป็น 10 คน
เป็น civil union แล้วกจ็ะแยกออกเป็น 2 ข้าง กจ็ะเป็น civil government กับ 
civil council และจาก 10 ตาํแหน่งจะแยกออกไปกแ็ล้วแต่ว่าจะมี support 

ทางฝ่าย PR , support ทางฝ่ายทรัพยากรบางทีเราก็จะมีการหา  inner                
จะเรียกกันว่า inner กคื็อว่าเป็นคนทีเราอยากให้เค้ามาช่วย เป็นผู้ ช่วยของ
เราอีกทีนึงในแต่ละตาํแหน่ง…”  

 

   “…ระบบของการเลือกตังของทีมหาวิทยาลัย   จะให้สมัครนายกฯ  คือ  
เหมือนกับสมคัรเลือกตัง และพอเลือกตังได้กไ็ปหาทีมค่ะ  แทนทีเราจะใช้
ระบบพรรคเราใช้ระบบคนแทน  เพราะว่าอยากให้คนทีไม่ได้มีพรรคเป็น
ของตัวเอง   ไม่สังกัดพรรค สามารถลงสมคัรนายกได้ด้วย  …”  
 

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ผู้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรุปรูปแบบขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในอุดมศึกษา  ดังแสดงใน
แผนภาพที   ดงันี 
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แผนภาพที     แสดงรูปแบบขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ประกาศ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบันโยบาย 

รองอธิการบดีกาํกบัดูแล 

อาจารยที์ปรึกษา 

คณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   

เลือกตงั  

นายกองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   

อุปนายกสโมสร 

เลขานุการ เหรัญญิก   ปฏิคม   ประชาสัมพนัธ์ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

อุปนายกสโมสร 
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2.  ความมุ่งหมายขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดทิศทาง เป้าหมายการพฒันานิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และ

นโยบายทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานกิจการนิสิต/นกัศึกษา  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีความสําคญั
และมีความจาํเป็นอยา่งยิง   เพราะการศึกษาระดบัอุดมศึกษามิไดมุ้่งหวงัทีจะพฒันานิสิต/นกัศึกษา  
นิสิตดา้นวิชาการเพียงอย่างเดียว  แต่จะมุ่งพฒันานิสิต/นกัศึกษา  ในทุกดา้น ดงันนั  การใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลยั   การเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจพฒันานิสิตโดยรอบด้านได ้            

ซึงกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  จะเป็นส่วนช่วยเสริมเติมเต็ม เพือให้นิสิต/นกัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้              

ทีจะคิดสร้างสรรคกิ์จกรรมตามความชอบ ความสนใจ   และความถนดัของตนเอง การเรียนรู้จากสิง
รอบตวัและการสังสมประสบการณ์ทีไดจ้ากการเขา้ร่วม  หรือการจดักิจกรรมนบัเป็นสิงสําคญัทีจะ
เติมเตม็ชีวิตในมหาวิทยาลยัให้สมบูรณ์ขึน เพือจะไดก้า้วต่อไปสู่โลกภายนอกอยา่งแข็งแกร่งซึงจะ
ส่งผลให้นิสิต/นกัศึกษาไดรั้บทกัษะและพฒันาการทางบุคลิกภาพในดา้นต่างๆต่อไป  การกาํหนด
ทิศทางในการพฒันานักศึกษา จึงมีขึนเพือส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษา  เกิดการเรียนรู้  ทงัใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียน  ในสังคมและชุมชน  อย่างสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทีว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ดังทีผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาได้ให้
รายละเอียดเกียวกบัความมุ่งหมายขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไวด้งันี 

 

   “….จุดมุ่งหมายของสโมสรนักศึกษาทีตังขึนมากคื็อจะมีหัวข้อหลัก ๆ อยู่
ไม่กีข้อ ก็คือ ธํารงไว้ซึงชือเสียงของมหาวิทยาลัย  สร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษา…”  

 

      “…แต่ละปีมีการตังเป้หมายในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต   เช่นปีนีมี
การจัดกิจกรรมรับน้องโดยตังเป้าหมายให้มีรณรงค์ปลอดเหล้า  รับน้อง
ปลอดเหล้า  หรือบางครังกต็ังเป้าหมายเพือประโยชน์ต่อสังคม การกาํหนด
เป้าหมายจะขึนอยู่แต่ละกิจกรรม…”  
 

   “…จุดมุ่งหมายสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เหมือนกับคาํสัญญาทีมอบ
ให้กับคนทีจะมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกเราอยู่ แล้ว คือ  แต่ละปีทิศทาง               
การดาํเนินงานของเราขึนอยู่กับสิงทีเราต้องการทีจะให้มันเกิดในปีนัน  
เพราะอันนีมนัเหมือนกับนโยบายของเราอ่ะค่ะ เหมือนแผนการทาํงานของ
เราตลอดทังปี  ปีนีเราจะชูนโยบายนีขึนมา  together คือเราจะให้ก้าวไป
ด้วยกัน…”  
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3. โครงสร้างการบริหารงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 โครงสร้างการบริหารงานองค์กรนิสิต/นกัศึกษา ประกอบไปดว้ย  องคก์รนิสิต/นกัศึกษา    
สภาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   ระดบัส่วนงาน สโมสร  และชมรม  องคก์รนิสิต/นกัศึกษามหาวิทยาลยั  

มีหน้าทีหลักในการดูแลและจดักิจกรรมทงัปวงของนิสิต/นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยัและเป็นผูค้วบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่การจดักิจกรรมของชมรมต่างๆ  ให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคที์ระบุ  และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีแถลงไวต่้อสภานิสิต/นกัศึกษา  นอกจากนี
ยงัพิจารณาจดัสรร  ควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  และวางระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้ปฏิบติั  และ
ขอ้แนะนาํเกียวกบัการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร  องคก์ารนิสิต/นกัศึกษาไม่ขดัต่อระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั   องคก์รนิสิต/นกัศึกษาระดบัส่วนงาน  ไดแ้ก่  สโมสรนกัศึกษาของคณะ
หรือวิทยาลัยต่างๆทีจดัตงัขึนเพือดาํเนินการจดักิจกรรมของส่วนงาน  และให้ความร่วมมือกับ
องค์กรนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลยัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ชมรมระดับมหาวิทยาลยั เป็น
องค์กรทีจดักิจกรรมต่างๆของนิสิต/นกัศึกษาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของชมรมในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นกีฬา  ดา้นวิชาการ  เป็นตน้  และสภานิสิต/

นกัศึกษามหาวิทยาลยั  มีหนา้ทีหลกัในการดูแลผลประโยชน์โดยรวมของนิสิต/นกัศึกษาหรือทีเรา
เรียกกนัว่า “การพิทกัษ์สิทธินิสิต/นกัศึกษา”  นอกจากนีมีหน้าทีอีกประการหนึง คือการพิจารณา
อนุมัติโครงการ   งบประมาณและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการองค์กร นิสิต/

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัเพือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  ดงัทีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดใ้ห้รายละเอียด
เกียวกบัโครงสร้างการบริหารงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไวด้งันี 

 

   “…โครงสร้างการบริหารงานองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กคื็อ
ตามเกณฑ์ครับ ไม่เกิน 35 ตาํแหน่ง คือตาํแหน่งหลักจริง ๆ ก็มี 10 กว่า
ตาํแหน่งครับ นายก รองนายก แล้วกหั็วหน้าฝ่าย ทีเหลือน้องปี 2 กจ็ะเป็น
คณะกรรมการทังหมด…”  

 

   “….เรากาํหนดโครงสร้าง กาํหนดตาํแหน่งต่าง ๆ ก่อนว่าปีนีเราจะมีฝ่าย
อะไรบ้าง เราจะดูแลยังไง ดูแลสโมสรยังไง ตอนแรกเราแบ่งให้รองกับ
ผู้ ช่วยดูแลสโมสรเป็นส่วน ๆ แล้วก็มีแบ่งการจัดการของภายในองค์การ
นิสิต แบ่งเป็นฝ่ายกีฬา ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายทะเบียน อะไรอย่างนีกจ็ะ
เป็นแบ่งตาํแหน่ง…”  
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   “….ในส่วนขององค์กรนักศึกษา  คือ  ของเราเป็นเหมือนคนทีคอย
ประสานงาน  องค์การนักศึกษาก็จะประกอบด้วยชมรม   แล้วก็เป็น
คณะกรรมการนักศึกษาค่ะ เพือทีเราจะทาํงานประสานงานกันตลอดค่ะ 
และก็มีสภานักศึกษาคอยตรวจสอบการทาํงานของเราอีกทีนึง  รวมถึงมี
ประธานแต่ละคณะด้วยค่ะ…”  
 

4. สภาพการดําเนินงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  กจิกรรมส่วนกลาง   

กจิกรรมวชิาการ   กจิกรรมกีฬา  กจิกรรมศิลปวฒันธรรม   และกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์   

 การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   ได้มีการกําหนดนโยบาย  

ประชุม  วางแผน จดัทาํปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา   โครงงานและงบประมาณประจาํปีของชมรม
เสนอต่อคณะกรรมการองค์กรนิสิต/นักศึกษา  เพือดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามฝ่าย  มีการ
เสนอโครงการและจดัหางบประมาณเพิมเติม  มีการออกขอ้ปฏิบติัของชมรมโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที์ปรึกษาชมรมนนั  จดัทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมในรอบปี  รับผิดชอบ  ดูแล
รักษาเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ 

กิจกรรมวชิาการมีการจดักิจกรรมเพือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต/

นกัศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถว้น  กิจกรรมกีฬา    จะตอ้งมีวตัถุประสงค์เพือเผยแพร่ความรู้
เกียวกบักีฬาวิธีการเล่นทีถูกตอ้งเกียวกบักีฬาแต่ละประเภท  ตลอดจนปลูกฝังให้นิสิต/นกัศึกษามี
นําใจนักกีฬา  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม จะต้องมีวตัถุประสงค์เพืออนุรักษ์ส่งเสริม  เผยแพร่  

แลกเปลียนและพฒันาศิลปวฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพือปลูกฝังค่านิยมความ
ภาคภูมิใจและความซาบซึงในศิลปวฒันธรรมไทย   ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม
ของนานาชาติ  กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์  จะตอ้งมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมให้นิสิต/นกัศึกษามี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านใดด้านหนึง  เช่น  อาสาพฒันา
ชนบท  อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  พฒันาเยาวชน  เผยแพร่ความรู้สู่ชนบท  เพือสร้างสรรคค์วามเจริญแก่
ชุมชนและสังคมตลอดจนการปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบของนิสิต/นักศึกษาทีมีต่อสังคม   

ดงัทีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกบัสภาพการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมส่วนกลาง   กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม   และกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  ไวด้งันี 
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   “….ด้านวิชาการ กีฬา ก็จะมีประธานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒน์  ฝ่ายศิลป์ 
แล้วกฝ่็ายกีฬาด้วย ซึงทัง  คนนีกน็อกเหนือจากการมี  ตาํแหน่ง  มีหน้าที
ในการดูแลชมรมทีสังกัด   ชมรมฝ่ายกีฬาจัดกิจกรรมแข่งขนักต้็องเขียน
โครงการเข้ามาเสนอกับทีประชุมฝ่ายกีฬาของ อบจ. ซึงประธานฝ่ายกีฬาก็
จะเป็นประธานในทีประชุม แล้วกจ็ะผ่านโครงการกัน  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กถ้็ามีกต้็องเหมือนกัน…”  

 

    “….ตังแต่เริมรับวาระ ประมาณมีนาคม ต้องกาํหนดกิจกรรมทังปีว่าจะ
ยังไง ประมาณไหน คร่าว ๆ จะลงวันชัดเจนไม่ได้ แต่จะรู้ว่าช่วงนีต้องจัด
อะไรประมาณไหนแบบ   เทอมนีต้องมีกีกิจกรรมอะไรประมาณนี อาจจะ
ลงช่วงเดือนไว้ ชมรมกต้็องทาํเหมือนกัน  แบ่งตามฝ่ายและงานวิชาการ   
กีฬา  ศิลปวฒันธรรม  บาํเพญ็ประโยชน์และอืนๆ…”  

 

   “….year plan เราค่อนข้างแน่นอน คือว่าองค์การนิสิตเป็นหน่วยงานทีจัด
กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพราะฉะนันเราจะรู้ว่าช่วงเดือนนีมี
งานอะไร  ว่ามีโครงการอะไร 1 2 3 4  เหลือเพียงแต่วันหรือช่วงอะไรทีมัน
ยงัไม่ได้ลงกจ็ะไปลงในรายละเอียดทีหลัง…”  

 

5. ปัญหาการดําเนินงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 ปัญหาของการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มีดงันี 

  1. ระบบการเรียนการสอน  ในปัจจุบนัทีทาํให้เวลาในการทาํกิจกรรมของนิสิตมีจาํกดั  

เนืองจากเวลาของนิสิตส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการเรียนในชนัและการศึกษาคน้ควา้ตามทีอาจารย์
ผูส้อนมอบหมาย  จึงทาํให้นิสิตบางส่วนไม่สามารถแบ่งเวลาในการดาํเนินกิจกรรมองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา  และในส่วนของสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีมี ไม่เพียงพอในการจดัทาํกิจกรรม
ต่างๆ  นอกจากนีมีปัญหาเรืองการสือสารเพือสร้างความเขา้ใจทีตรงกนัในระหวา่งการดาํเนินงาน  

 2. การจดัสรรงบประมาณยงัมีไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงานและจดักิจกรรม  

 3. ปัญหาดา้นการสือสารทีเขา้ใจไม่ตรงกนั 

 4. ผูเ้ข้าร่วมและผูส้นใจในการทาํกิจกรรมมีจาํนวนลดลง   เช่น การทาํกิจกรรมของ
ส่วนกลางทีทาํกนัอย่างต่อเนืองทงัปี  ไม่มีช่วงพกั   นักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจเพราะว่าติด
เรียนบา้ง  ติดสอบบา้ง  ติดกลบับา้นไปหาผูป้กครองบา้ง   ก็เลยทาํให้จาํนวนคนเขา้ร่วมในกิจกรรม
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นอ้ยมากกวา่ทีอืน ดงัทีผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาไดใ้ห้รายละเอียดเกียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไวด้งันี 
 

   “….เด็กทีนีเรียนหนักหน่อย  เป็นเด็กทีทุ่มเทด้านการเรียน  ไม่ค่อยจะ
สนใจกิจกรรม   ก็จะมีปัญหาเรืองของผู้ เข้าร่วมและผู้สนใจในการทํา
กิจกรรม    น้องส่วนใหญ่กจ็ะไม่สนใจเพราะว่าติดเรียนบ้าง   ติดสอบบ้าง  
ติดกลับบ้านไปหาผู้ปกครองบ้าง   ก็เลยทําให้คนเข้าร่วมน้อยมากกว่า               
ทีอืน …”  
 
   “… บางครังในการประชุมการทาํงานมีการโต้แย้งกัน  เนืองมาจากการ
สือสารทีไม่ตรงกัน  กมี็การใช้เหตุผลในการอธิบาย และแก้ไขด้วยวิธีการ
การสือสารทีดี   จากตอนแรกเราไม่ได้เป็นทีมเดียวกันเราก็อาจจะสือสาร
ในรูปแบบของเรา พอมาอยู่ ทีมเดียวกันเราก็สือสารก็สามารถทําให้เรา
รวมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนกต้็องทาํงานร่วมกัน…”  

 

   “…เราจะเพิงได้รับฟังปัญหาของชมรมในปีนี   แต่ว่าการจัดซือจัดจ้าง
การทีเราจะซ่อมแซม  งานช่าง  ต้องมีการตังงบประมาณตังแต่ต้นปี  
เพราะฉะนันจึงเรืองเรืองใหญ่ ๆ เช่น เปลียนพืนหรือปูกระเบือง อะไรที
เป็นจัดซือจัดจ้างจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นมาในปีนีแล้วกแ็จ้งกับทาง
งานกิจการนิสิตเพือไปตังงบประมาณของปีหน้า   เพราะงบประมาณปีนี
มนักจ็ะถกูตังมาแล้วตังแต่แรก.…”  

 

6. สภาพการดําเนินงานการบริหารองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ด้านบุคลากร               

ด้านงบประมาณ  ด้านสถานทแีละอุปกรณ์  ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารกิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบาย  

ระเบียบ   ข้อบังคับ   ข้อปฏิบัติ   และแนะนําเกียวกับการดําเนินงานขององค์การบริหาร                            

ดา้นบุคลากร    มีการเลือกตงัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ดา้นงบประมาณมีการจดัสรรงบประมาณโดย
องคก์ารบริหารเป็นหน่วยงานเสนอแผนการจดัสรรงบประมาณประจาํปีต่อสภา   และให้สภานิสิต/

นกัศึกษา   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และนาํเสนอต่อมหาวิทยาลยัให้อนุมติั  ดงัทีผูน้าํองคก์รนิสิต/

นักศึกษาได้ให้รายละเอียดเกียวกับสภาพการดาํเนินงานการบริหารองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
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สถาบนัอุดมศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านสถานทีและอุปกรณ์  ด้านการบริหาร
จดัการ  ไวด้งันี 

 
   “…ก็คือบริหารสภาฯกับ อบก. จะควบคู่กันเลย  ก็คือจะไม่มีใครอยู่ใต้
อาํนาจใครก็จะคานอาํนาจกันเป็นทัง   วิทยาเขตเลยครับ เป็นลักษณะนี 
แบ่งแค่ภารกิจว่า อบก.กด็ูเรืองของกิจกรรม สโมสรฯกับชมรมก็จะอยู่ใน
ทีมงานของ อบก. ส่วนใหญ่ เพราะว่าจัดกิจกรรมร่วมกัน แต่สภาฯเขากจ็ะ
อยู่ในส่วนของเกียวกับ กฎ กติกา เกียวกับของมหาวิทยาลัยครับ จะควบคุม
ทุกสโมสรฯ  ทุกชมรมในการจ่ายงบประมาณ แล้วทีนีมีธรรมนูญนิสิตเป็น
ข้อบังคับ โดยสภาจะเป็นผู้ดูแลธรรมนูญนิสิตครับ…”  

 

   “…องค์กรนิสิต/นักศึกษามีอาจารย์ทีปรึกษาเป็นผู้ ช่วยอธิการบดีครับ
ทางด้านกิจการนิสิต  มีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษา: แล้วชมรมก็อาจารย์ที
ปรึกษาอีกในแต่ละหน่วยงานย่อย ๆ กจ็ะเป็นอาจารย์เฉพาะท่าน  แล้วแต่
ชมรมว่าจะไปขอเป็นใครอะไรอย่างนี  ซึงต้องทาํเรืองตังแต่ต้นปีแล้วกใ็ห้
ทางท่านรองอธิการบดีกิจการนิสิตเป็นคนอนุมัติ …” 

 

   “…การบริหารการดาํเนินการ   เวลาเราประชุมกันมีอาจารย์ทีปรึกษาคอย
มาฟังหรือว่าคอยแบบว่าประกบข้างหรือพอเวลามีปัญหาอะไร เรากไ็ปหา
อาจารย์ทีปรึกษา อาจารย์จะไม่ตีกรอบ ส่วนใหญ่อาจารย์ให้อิสระในการ
ทาํงาน อยากทาํอะไรกท็าํจะเป็นสร้างสรรค์แนวนันมากกว่า…” 

 

7. ความต้องการในการพฒันาการบริหารองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ด้านบุคลากร  

ด้านงบประมาณ  ด้านสถานทแีละอุปกรณ์  ด้านการบริหารจัดการ 

ความตอ้งการในการพฒันาการบริหารองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า  
คณะกรรมการมีความตอ้งการในดา้นของสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม
ต่างๆเพือพฒันานิสิต/นกัศึกษา     ทางดา้นบุคลากรควรมีการจดัแลกเปลียนเรียนรู้เครือข่ายองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยั  และมีความตอ้งการทีจะพฒันาบุคลิกภาพและความเป็นผูน้าํ
ให้กับสมาชิก   ด้านงบประมาณได้รับงบประมาณทีเพียงพอในการจัดกิจกรรม   มีการหา
งบประมาณเพิมเติมจากการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ  ดา้นการบริหารจดัการมีความตอ้งการบริหารใน
รูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ  เน้นระบบความช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างรุ่นพีและรุ่นน้อง                    
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ดงัทีผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาไดใ้ห้รายละเอียดเกียวกบัความตอ้งการในการพฒันาการบริหาร
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านสถานทีและ
อุปกรณ์  ดา้นการบริหารจดัการ  ไวด้งันี 

 

 “…มีปัญหาในเรืองสถานที  คือการรวมน้องเป็นกิจกรรมใหญ่ convention 

เราไม่พอจึงต้องมีการแบ่งวัน คือ เหมือนกับอาจจะเพิมวันกิจกรรม   เช่น   
พิธีไหว้ครูก็  วัน เพราะว่าเดก็เรามีจาํนวนมากขึน     แล้วสถานทีของเรา
รองรับไม่เพียงพอ   กิจกรรมรับน้องกมี็การจัดกันถึง   รอบ กแ็บ่งเป็นแต่
ละคณะ แบ่งช่วงเวลากัน ทางทีมงานก็อาจจะทาํงานหนักหน่อยค่ะ แต่ว่า
ถ้าให้แบบทีเดียวสถานทีไม่เอืออาํนวย…” 

 

  “…ห้องกิจกรรมแต่ละห้องก็จะไม่ใหญ่มาก  การทีจะสร้างพืนทีมันต้อง
ใช้เวลา คืออาจารย์กมี็แผนทีจะทาํ แต่แบบว่ามันต้องรอทีจะทาํ ค่อย ๆ ทาํ
ไปเรือย ๆ  ค่อย ๆ ปรับปรุงไปทีละอย่างไป ก็เลยทําให้หลาย  ๆ กลุ่ ม
กิจกรรมต้องไปหาสถานทีเอง  ซึงมันกค่็อนข้างลาํบากในการทาํกิจกรรม
ค่ะ นีคือปัญหาเรืองสถานที   แล้วก็การขอใช้สถานทีเหมือนหอประชุม  
การเก็บเงินก็แพงเกินไป  ซึงเปิดให้แบบคนภายนอกมาใช้พืนที เวลา
นักศึกษาจะใช้กต้็องจองคิวกจ็ะมีปัญหาตรงนี…”  

 

 “…เราอยากเพิมพวกการบริหารจัดการให้มันเป็นระบบมากยิงขึน ความที
เราเป็นระบบพีน้องในการทํางานบางอย่างอาจจะต้องการการวางแผน              
ทีชัดเจน อาจจะต้องเพิมหน้าทีในการทาํงานหรือการแบ่งฝ่ายการทาํงาน
ให้มนัชัดเจน จะทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ…”  

 

8. ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบการสร้าง

ความผกูพนัสมานฉนัทส์ายใยพีกบันอ้ง เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั  มีการสร้างการมีส่วน
ร่วมโดยใช้เหตุผลในการดาํเนินงาน เพราะทุกคนเข้ามาเพือร่วมทาํกิจกรรมของมหาวิทยาลัย                 

ดงัทีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองคก์รขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ไวด้งันี 
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   “…องค์การบริหารองค์กรนิสิต  เหมือนเป็นครอบครัวอยู่ ได้ด้วยคน                   
มีการร่วมสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกันแบบนี   อยู่ ด้วยความผูกพัน
ด้วยกคื็อเข้าใจซึงกันและกัน มีอะไรกช่็วยๆ กันไป…”  

 

   “….เราทาํงานกันมาเป็นครอบครัว  สร้างความสนิท สร้างความไว้เนือ
เชือใจกันตังแต่แรกเพือให้น้องๆ กล้าเข้ามาคุยกับเรา แต่แรก ๆ อาจจะไม่
ค่อยกล้า หลัง ๆ ก ็เริมสนิทกัน   นอกจากเรืองงานอย่างนีเราก็มีเรืองก็มา
ปรึกษาเรืองอืนๆ ทาํให้กระชับความสัมพันธ์กันขึนอีก   เหมือนเป็นเพือน
เป็นพีน้องกันมากกว่า…”  
 

   “….ช่วงปิดเทอมมีงานรับเพือนใหม่และจะรวบรวมคนให้ได้มากทีสุด  
ดึงกันเข้ามาทํางาน  แล้วก็จะมีกลุ่ มทํางานทีจะ รู้จักกัน  เ พือทําให้
ประสิทธิภาพเพิมขึนในเวลาทาํงานด้วยกัน  จะได้เรียนรู้  อย่างการไป
สัมมนากจ็ะรู้ว่าคนนีมีนิสัยอย่างไร  ต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน เพราะ
ในการทํางานเราต้องทํางานร่วมกัน  ประสานงานในกิจกรรม เราจะมี
กิจกรรมร่วมกันตลอดอยู่แล้ว…”  

 

9. แนวปฏิบัติทดีีขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 แนวปฏิบติัทีดีขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  มีดงันี 1. รูปแบบการมีส่วน
ร่วม 2. มีการประกนัคุณภาพในการดาํเนินงานการบริหารและจดัการในฝ่ายต่างๆ 3. เทคนิคการ
สือสารทีเขา้ใจตรงกนัโดยใชเ้ทคโนโลยีมาอาํนวยความสะดวก  4. มีการพิจารณาถึงผลสําเร็จของ
การดาํเนินงานโดยการตงัเป้าหมาย  5. สร้างความผูกพนัสมานฉันท์สายใยพีกบันอ้ง  ดงัทีผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาได้ให้รายละเอียดเกียวกับแนวปฏิบัติทีดีขององค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ไวด้งันี 

 

   “….ทุกคนทีมาทาํกิจกรรม  ทุกคนพร้อมทีจะเสียสละเวลาส่วนตัว  คนที
ทาํได้ก็จะเข้าร่วม   คนทีทาํไม่ได้จริง ๆ ก็เข้าใจ  เพราะต้องไปใช้เวลาใน
การเรียน…”  
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   “….คือพวกผมมีรุ่นพีทีดี  มี case study มาตลอดว่าแบบ สมมติกิจกรรม 
หนึงผมอาจจะเคยเห็นมาเมือ  5 ปีก่อนหน้านี ปีนีเป็นยังไง พวกผมก็
สามารถปรับปรุงกิจกรรมให้มนัสอดคล้องหรือว่าแก้ไขปัญหาทีเคยเกิดขึน
จะได้ไม่ผิดซาํ ๆ ซึงมหาวิทยาลัยกเ็ป็นชันนาํของประเทศด้วย  ซึงกอ็าจจะ
เป็นส่วนทีทาํให้แบบสามารถทาํกิจกรรมได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึน  
บุคลากรกมี็ผลสาํคัญมาก…”  
 
   “….การทีมีตาํแหน่ง  มีภาระที   มีหน้าทีทีเราต้องทํา  ทําให้เราได้ฝึก
ตัวเอง ถ้าในฐานะมองเห็นประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวเลยก็คือได้แบบได้
ฝึกทังการคิด การวางแผน ทักษะทังหมดของตัวเองเลย การทีเราต้องคุมคน
ทังหมดให้ได้ วางทิศทางของกิจกรรม การต้องทําอะไรหลาย  ๆ อย่าง               
ทาํให้เราเป็นนักวางแผนจัดการได้เป็น  รวมถึงเราได้มาเจอกลุ่มคนแบบ
ใหม่ ๆ ได้สร้าง connection ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ …”  

 

   “….เราใช้หลักการบริหารองค์กร  ต้องนึกถึงทังผลประโยชน์ของคนที
เราจะทาํด้วยกคื็อนักศึกษาแล้วกต้็องนึกถึงใจของคนทีทาํกิจกรรมอย่างเรา
กคื็อคนในองค์กรเองด้วย …”  

 

10. จุดแข็ง  จุดอ่อน  ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 จุดแข็งขององค์กรขององค์กรนิสิต/นักศึกษา   ได้แก่  การมีส่วนร่วมบริหารและจดัทาํ
กิจกรรมต่างๆเพือพฒันา  ประธานและกรรมการมีการแบ่งงานกนัทาํในแต่ละฝ่ายและร่วมประชุม
ปรึกษาเพือขบัเคลือนการดาํเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีไดต้งัไว ้ โดยการ
ประชุมในแต่ละครังจะยดึหลกัใชเ้วลาใหน้อ้ยทีสุดและไดผ้ลงานทีมีประสิทธิภาพ  ดงัทีผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกบัจุดแข็งขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ไว้
ดงันี 
 

   “…การตังกฎ กติกาในการทํางานในฐานะนายกฯ  เมือมีการประชุม
กรรมการและน้องๆทุกคน  ได้มีการชีแจงว่า   เราจะอยู่ กันแบบเป็น
ครอบครัวและกเ็ปรียบเสมือนทีนีเป็นบ้าน แล้วก็มีเป็นคติสําหรับผมเวลา
ประชุม ประชุมชัดเจน เสร็จไว อย่างนีครับ  ไม่ยืดเยือ มนัจะเบือ…”   
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   “…จุดแข็งคือความสามัคคีครับ   ทาํงานให้ตรงกับจุดประสงค์ทีตังไว้                   
กคื็อมนัจะมีเลียวมีซิกแซกระหว่างทาง คนโน้นเซไปบ้าง  เรากไ็ปประคอง 
เหมือนคนหนึงอาจจะไม่ได้ทาํหน้าทีเดียวเราช่วยทุกตาํแหน่งได้    นีคือจุด
แข็ง   เราสามารถไปช่วยคนโน้นคนนีได้  เราไม่ยึดติดกับตาํแหน่งครับ   
คือผมเป็นรองแต่ผมก็ไปช่วยน้องยกของ  คือแบบเราก็ซือใจกัน
มากกว่า…”  

 

 ส่วนจุดอ่อนขององค์กรขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา  ได้แก่   อยู่ทีการประสานงานเพือมา
ประชุมจดัโครงการร่วมกนั  และมีการมอบหมายงานทีไม่ตรงกบัตาํแหน่งบุคคลให้ปฏิบติังานใน
หน้าทีเฉพาะ   บางครังผูที้เข้ามาเป็นสมาชิกขาดความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่องานทีได้รับ
มอบหมายให้ดูแล  นอกจากนีได้มีปัญหาในด้านการเขียนรายงานผลสรุปและประเมินโครงการ             

ซึงยงัขาดทกัษะความรู้ 

 

  “…เรืองของการติดต่อประสานงาน คือ ความยุ่งยากในการทาํเอกสารเพือ
เสนอโครงการ/การทาํกิจกรรมต่างๆ…”  
 

    “…จัดกิจกรรมแล้วคนทีมาเข้าร่วมน้อย   แล้วแต่กิจกรรมว่าจะมี
ผู้ เข้าร่วมประมาณไหนก็ขึนอยู่กับว่ากิจกรรมนัน บางทีมีปัจจัยหลายอย่าง 
อย่างเช่นว่าบางกิจกรรมถ้าจัดเสาร์-อาทิตย์หรือว่าไปติดกับการสอบ  หรือ
ว่าช่วงนันมีเหตุการณ์ทางการเมืองก็ออกจากบ้านได้ยาก  ซึงเวลาสรุป
โครงการกเ็ขียนหมายเหตุพอปีหน้ามาอ่านกจ็ะได้ทราบว่า  ช่วง period นี
เราไม่ควรจะจัด  ควรจะเลือน …”  
 

   “…อาจจะเป็นเรืองการจัดระบบองค์กรครับ ถ้าสภาหรือเป็นองค์กรทีมัน
มีระบบมากกว่านีน่าจะทาํให้การทาํงานง่ายขึน เอือขึน  มีประสิทธิภาพ
มากขึน  กก็ารจัดการพวกระบบการเงินอะไรอย่างนีได้ครับ.…”  
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   “…การทาํงานแบบครอบครัวมีทังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีมันก็ทาํให้พวก
เราสนิทกัน ทาํงานด้วยกันได้สบายค่ะทีเราเป็นครอบครัว แต่ในเรืองของ
การจัดการมันยากเพราะเราไม่มีฝ่ายทีชัดเจนอย่างเช่น   เมือมีงานขึนมา     
เราทึกทักฝ่ายว่าคนนีเป็น PR นะ คนนีทาํสปอนเซอร์ คนนีทาํนู่นนีนัน
สวสัดิการอะไรอย่างนี แต่เราไม่มีฝ่ายของเราทีชัดเจน เหมือนเราไม่มีคนที
ถนัดทางด้านนันชัดเจน แต่เอาคนทีอยากทาํมากกว่ามาทาํก็เป็นปัญหาว่า
บางครังการทาํงานขาดประสิทธิภาพ มันต้องเริมต้นใหม่หมดเลย เปลียน
ใหม่หมดเลย…”  
 

 

11.ปัจจัยททีาํให้องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของท่านประสบความสําเร็จ 

 ปัจจยัทีทาํใหอ้งคก์รนิสิตประสบความสาํเร็จ คือ การร่วมมือในการทาํงานดว้ยความจริงใจ
ของกรรมการทุกฝ่าย  เนน้กิจกรรมทีใหท้งัสาระความรู้และสร้างความบนัเทิง   นอกจากมีการสร้าง
ความเป็นครอบครัวให้กบักรรมการและผูร่้วมงานแลว้  ยงัมีกลยุทธ์ในการทีจะสร้างแรงจูงใจให้
นิสิตรุ่นนอ้งไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมและดาํเนินการไปพร้อมกนัดว้ย  ดงัทีผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ได้ให้รายละเอียดเกียวกับปัจจัยทีทําให้องค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประสบ
ความสาํเร็จ  ไวด้งันี 

 

   “…นอกจากการสร้างความเป็นครอบครัวให้กับเพือนทีทํางานแล้ว               
ได้มีการพยายามดึงเพือนทีไม่ยอมช่วยทาํงาน ไม่ยอมทาํงานนู่นทาํงานนี
อะไรให้เขามีส่วนร่วมในการทาํงานหรือว่าให้เขาปฏิบัติงานโดยใช้การ
สือสารและอธิบายเหตุผลให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมและ
พัฒนา…”  
 
   “… มีการวางแผนทีดี แล้วการทาํงานทุกครัง คือ เราต้องมีใจในการทีจะ
ทาํจริง เราต้องมองทังใจคนทาํงานกับเราเองด้วย และใจของคนทีเราจะสือ
ออกไปด้วยว่าอยากให้มันออกมายังไง  เพือทีจะให้ผลงานมันมีทัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงทุกคนได้รับประสบการณ์หรือว่า skill 

ในการทาํงาน  ให้เรียนรู้จากการทาํกิจกรรม  …”  
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 12. วธีิการสร้างการมีส่วนร่วมจากการดําเนินงานองค์กรนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา 
 การสร้างการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานองค์กรนิสิต  มีการตงัเป้าหมายในการจดัทาํ
โครงการพิจาณาถึงความเหมาะสม โดยมีการประชุมวิเคราะห์เพือหาปัญหา /อุปสรรค  และร่วมกนั
ปรึกษาเพือหาแนวทางแกไ้ข/ปรับปรุง   ซึงเนน้การพิจารณาภาพความสําเร็จของงานและหลกัการ
ทาํงานเป็นทีม  ยึดหลกัประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั  ดงัทีผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาได้ให้
รายละเอียดเกียวกบัวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานองคก์รนิสิตในสถาบนัอุดมศึกษา  
ไวด้งันี 

 

   “…วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมอยากให้น้องมองทีผลสําเร็จเป็นสําคัญ
ครับ ไม่อยากให้มองทีความจาํเป็นของตัวเองว่าตัวเองต้องการทาํอย่างนี ๆ  
คือมองผลสําเร็จของโครงการแล้วก็มองทีมงานว่าเราสามารถทําอะไร
ร่วมกันได้มากกว่า บางคนจะมองไปทีตัวเองมากกว่าว่าตัวเองมีความชอบ
อย่างนีต้องการทาํอย่างนี ตัวเองทาํได้แค่ภาระหน้าทีนี พอมอบอีกอย่างไม่
ทํา  คืออยากให้ น้องมองข้ามตรงนีไป  มองเห็นผลของส่วนรวม
มากกว่า.…”  
 

   “…แต่ละปีมีการตังเป้าหมายในการจัดทาํโครงการ  และมีการเพิมเติม
โครงการทีสร้างสรรค์  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณ์                   
ถ้าลดลงมันเสียเครดิตจากทางสภาเขาครับ   คือเราก็เป็นองค์กรทีเป็น
แบบอย่างให้กับทังชมรมทังสโมสรฯ คือเราทาํเกียวกับกิจกรรม.…”  
 

   “…ทีสําคัญคือไม่ถือตัว ถ้าถือตัวไม่มีใครช่วยคุณ คือว่ากับเพือน จะว่า
นายกก็จะยิม  ไม่เคยโกรธใคร ไม่อะไรใครเลย ใคร ๆ ก็อยากคบ   พอ
คนเราเป็นคนดี  ใครกอ็ยากคบ อยากมาช่วยเหลือ คนดีสามารถดึงคนเก่งๆ
แต่ละด้านมาช่วยงานได้ กช่็วยคุณได้ ตรงนีสิงทีนายกควรจะมี…”  
 

 

 

 



 
 

193 
 

 
 

   “…ยุทธศาสตร์ในการ PR ในแต่ละงานก็จะค่อนข้างปรับไปตามกลุ่ม
บุคคลทีเราอยากจะให้เข้าร่วม  ฝ่าย PR เองกจ็ะค่อนข้างคิดยุทธศาสตร์ที
ตอบโจทย์ สามารถพาพวกน้องเข้ามาร่วมงานได้ คือ เรามองว่าการทีนิสิต
จะเข้าร่วมกต้็องมาจากความสมคัรใจ  เปิดเสรีอยู่   ส่วนพวกผมมีหน้าทีแค่
จัดกิจกรรมทีจะไปตอบความต้องการ  …”  

 

 สามารถสรุปลักษณะการดําเนินงานขององค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                 

ได้ดงันี  องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  มีรูปแบบการบริหารงานตามประกาศ 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย  ด้านกิจการนิสิต/นักศึกษา   อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของมหาวิทยาลัย              

โดยมีรองอธิการบดีเป็นผูก้ ํากับดูแล และมีคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินงานเพือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์  และนโยบายของมหาวิทยาลยั     การไดม้าซึงคณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  
ไดม้าจากการเลือกตงัของนิสิต/นกัศึกษา   มีการกาํหนดทิศทาง เป้าหมายการพฒันานิสิต/นกัศึกษา
เพือส่งเสริมให้นิสิต/นกัศึกษา  เกิดการเรียนรู้  ทงัในห้องเรียนนอกห้องเรียน  ในสังคมและชุมชน       

โครงสร้างการบริหารงานองค์กรนิสิต/นักศึกษา ประกอบไปด้วย  องค์กรนิสิต/นักศึกษา  สภา
องค์กรนิสิต /นัก ศึกษา   ระดับส่วนงาน  สโมสร   และชมรม  องค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ไดมี้การกาํหนดนโยบาย  ประชุม  วางแผน จดัทาํปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา   
โครงงานและงบประมาณประจาํปีของชมรมเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  เพือ
ดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามฝ่าย    มีการเสนอโครงการและจดัหางบประมาณเพิมเติม  และ
จดัทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมในรอบปี  ปัญหาของการดาํเนินงานองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มีดงันี . ระบบการเรียนการสอนไม่เอืออาํนวยความสะดวกให้
นักศึกษาทาํกิจกรรม   . การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  . การสือสารทีเข้าใจไม่ตรงกัน                

4. ผูส้นใจในการทาํกิจกรรมมีจาํนวนลดลง    สภาพการดาํเนินงานการบริหารองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา   
 การบริหารกิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามนโยบาย  

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั  มีการจดัสรรงบประมาณ  ดา้นความตอ้งการในการพฒันาการบริหารองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่  คณะกรรมการมีความตอ้งการในดา้นของสถานทีและ
สิงอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ   บุคลากรควรมีการจดัแลกเปลียนเรียนรู้และพฒันา
บุคลิกภาพและความเป็นผูน้าํใหก้บัสมาชิก      
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 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบการสร้าง
ความผูกพันสมานฉันท์สายใยพีกับน้อง    แนวปฏิบัติ ที ดีขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  มีดงันี  1. การมีส่วนร่วม  2. มีการประกนัคุณภาพ  3. เทคนิคการสือสาร                 

4. มีการพิจารณาถึงผลสําเร็จของการดาํเนินงาน 5. สร้างความผกูพนัสมานฉันทส์ายใยพีกบันอ้ง   

จุดแข็งขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมบริหารและจดัทาํกิจกรรมต่างๆเพือพฒันา  
มีการแบ่งงานกนัทาํในแต่ละฝ่าย   จุดอ่อนขององค์กรนิสิต/นักศึกษา  ได้แก่  การประสานงาน   

การมอบหมายงานทีไม่ตรงกบัตาํแหน่งบุคคลให้ปฏิบติังาน   ขาดทกัษะความรู้ในดา้นการเขียน
รายงานผลสรุปและประเมินโครงการ            

   ปัจจยัทีทาํให้องค์กรนิสิต/นกัศึกษาประสบความสําเร็จ คือ การร่วมมือในการทาํงานดว้ย
ความจริงใจ  เน้นกิจกรรมทีให้ทงัสาระความรู้และสร้างความบนัเทิง   นอกจากมีการสร้างความ
เป็นครอบครัวให้กบักรรมการและผูร่้วมงานแลว้  มีกลยุทธ์ในการทีจะสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
นิสิต/นกัศึกษารุ่นนอ้งไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมและดาํเนินการไปพร้อมกนัดว้ย   มีการตงัเป้าหมายใน
การจดัทาํโครงการพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึงเน้นการพิจารณาภาพความสําเร็จของงานและ
หลกัการทาํงานเป็นทีม  ยดึหลกัประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั   สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภาพที    
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แผนภาพที      สรุปลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ตามขอ้บงัคบั/ระเบียบ การกาํกบัของมหาวทิยาลยั วตัถุประสงค ์ และนโยบาย 

คณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   

การเลือกตงั 

ปัจจยัททีาํให้องค์กรนิสิตประสบความสําเร็จ 
1.การร่วมมือในการทาํงานดว้ยความจริงใจ 
2. สาระความรู้และสร้างความบนัเทิง    
3. การสร้างความเป็นครอบครัว 
4. กลยทุธ์ในการทีจะสร้างแรงจูงใจ 
5. พิจารณาภาพความสาํเร็จของงาน 
6. หลกัการทาํงานเป็นทีม 
7. ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั        

ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รความผกูพนัสมานฉนัทส์ายใยพกีบันอ้ง 

 แนวปฏบิัตทิดีขีององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
1. การมีส่วนร่วม   

2. การประกนัคุณภาพ   

3. เทคนิคการสือสาร 

4. การพิจารณาถึงผลสาํเร็จ 

5. สร้างความผกูพนัสมานฉนัท์  

1. ความตอ้งการพฒันานิสิต/นกัศึกษา 
2. คณะกรรมการมีความตอ้งการในดา้นของสถานที 

3. แลกเปลียนเรียนรู้และพฒันาบุคลิกภาพและความเป็นผูน้าํใหก้บัสมาชิก     
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ตอนที   ผลศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาจากแบบสอบถาม ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ ( EFA : Exploratory 

factor analysis ) ประกอบดว้ย   3  ส่วน  ดงันี   

ส่วนที    ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ส่วนที   ผลการวิเคราะห์ตวัแปรคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  และค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญั
ของ ตวัประกอบ 

ส่วนที  ผลการรับรองคุณลักษณะภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ส่วนท ี   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ตัวประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ตวัประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีใช้เพือการวิเคราะห์ทางสถิติโดย
คํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง   ตัวแปรได้เมทริกส์สหสัมพันธ์ 

(Correlation matrix) ขนาด 83x 83 เมือพิจารณาจากตาราง  KMO and Bartlett’s Test  พบวา่ ค่า
ดชันี  Kaiser-Meyer-Olkin = 0.97  ซึงมากกวา่ .  และเขา้ใกล ้  แสดงวา่ขอ้มูลเหมาะสมในการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบ และจาก  Bartlett’s test of sphericity  ซึงเป็นการทดสอบ
สมมติฐานวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์นีเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ไดค้่า Significance = .00 ซึงนอ้ยกวา่ 

.  จึงปฏิเสธสมมติฐาน นนัคือ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ทีไดไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ แสดงว่าตวั
แปรต่างๆมีความสัมพนัธ์กนั จึงใชต้วัแปรในการวิเคราะห์ตวัประกอบไดท้งัหมด และเมือวิเคราะห์
ตวัประกอบโดยวิธีตวัประกอบหลกั (Principal Component Analysis) หมุนแกนแบบออโธโกนอล
(Orthogonal) ดว้ยวธีิแวริแมกซ์(Varimax) ไดต้วัประกอบทีไม่มีความสัมพนัธ์กนัและมีอิสระต่อกนั 

จาํนวน   ตวัประกอบ  แต่ตวัประกอบทีมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกวา่หรือเท่ากบั .  มี
จาํนวน  ตวัประกอบ โดยเรียงลาํดบัตามค่าผลรวมของความแปรปรวนของตวัแปรทีอธิบายดว้ย
ตวัประกอบจากมากไปนอ้ย   

จากคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 19 คุณลกัษณะ  จาํนวน   ตวัประกอบ  เมือ
วเิคราะห์องคป์ระกอบมีจาํนวน  ตวัประกอบ  ดงัแผนภาพที  
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แผนภาพที   คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 19 คุณลกัษณะ จาํนวน   ตวัประกอบ  เมือ
วิเคราะห์องค์ประกอบมีจาํนวน  คุณลกัษณะ  โดยเรียงลาํดบัตามค่าผลรวมของความแปรปรวน
ของตวัแปรทีอธิบายดว้ยตวัประกอบจากมากไปนอ้ย  ดงัตารางที    

 

        

          

 

คุณลกัษณะภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ 

. วิสัยทัศน์ 

.จินตนาการ 

.ความยืดหยุ่น 

.ความไว้วางใจ 

.สติปัญญา 

.บุคลิกภาพ 

.แรงจูงใจ 

. การทํางานเป็นทีม 

. การเสริมสร้างพลัง
อํานาจ 

.การแก้ปัญหา 

.ความมุ่งมัน 

.การประยุกต์  

.ทัศนคติเชิงบวก 

.ความน่าเชือถือ 

.การให้ความร่วมมือ 

. การบริหารจัดการ 

. ปฏิสัมพันธ์ 

.การคิดค้นสิงใหม่ๆ 

.พฤติกรรมทางสังคม
และการเลียงดู 

คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ 

.วิสัยทัศน์ 

.การยอมรับการเปลียนแปลง 

.ความสามารถในการจูงใจ 

.ความมุ่งมัน  

.การทํางานเป็นทีม 

.ความคิดสร้างสรรค์  

.การเป็นแบบอย่างทีดี  

. การอุทิศตน  

. การยืดหยุ่น  

. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  

. เคารพความคิดเห็นของผู้อืน  

. ความไว้วางใจ  

. การสนับสนุน 

แนวคดิทฤษฎทีีใช้ในการเสริมสร้าง 

คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

-Sternberg ,( ) 

-ไพฑูรย์  สินลารัตน์, ( )  

-Biech, ( ) 

-Bennis ,( ) 

-Dubrin ,( ) 

-Kelley,( )  

-Chernin, ( )  

-Bennis ,( )  

-Sousa D.A,( )  

-Palus & Horth, ( )  

-Casse and Claudel ,( )  

-Stoll and Temperley,( )  

-Charity delich ,( )  

-อุดม  มุ่งเกษม,( )  

-กติตกิาญจน์  ปฏิพนัธ์,( )  

-Danner ,( ) 

EFA 

-สภาพการดําเนินการขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 

-การบริหารกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา (สําเนาว์  ขจร
ศิลป์) 

-กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา (สําเนาว์  ขจรศิลป์) 

-วัฒนธรรมองค์กร (Robbins)   
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ตารางที    ค่าไอเกน (Eigen values) ร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) และร้อยละ 

                    สะสมของความแปรปรวน (Cumulative %) ของแต่ละตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิง 

                    สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ตัวประกอบที ค่าไอเกน 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 

ร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน 

 .  7.95 7.95 

 .  6.81 14.77 

 .  6.43 21.20 

 .  4.61 25.81 

 3.68 4.43 30.24 

 3.64 4.38 34.62 

 3.55 4.27 38.90 

 3.48 4.19 43.08 

 3.12 3.76 46.84 

 2.89 3.48 50.32 

 2.84 3.42 53.74 

 2.67 3.22 56.96 

 2.50 3.01 59.97 

 

จากตารางที   แสดงค่าไอเกน ร้อยละ .  และร้อยละสะสมของความแปรปรวนของ
ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา หลงั
การสกดัตวัประกอบดว้ยวิธีตวัประกอบหลกั หมุนแกนแบบออโธโกนอลดว้ยวิธีเวริแมกซ์ ไดต้วั
ประกอบจาํนวน  ตวัประกอบ ทีมีค่าไอเกนมากกวา่  เรียงลาํดบัตามค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (Eigenvalues) และตงัชือตามกลุ่มตวัแปรทีอธิบายตวัประกอบ  ดังนี  คือ  ) ด้านการมี
วิสัยทศัน์    ) ดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง  ) ดา้นความสามารถในการจูงใจ  ) ดา้นความ
มุ่งมนั   ) ดา้นการทาํงานเป็นทีม   ) ดา้นความคิดสร้างสรรค์  ) ดา้นการเป็นแบบอย่างทีดี  )

ดา้นการอุทิศตน   )ดา้นการยืดหยุน่  )ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  )ดา้นเคารพความ
คิดเห็นของผูอื้น   )ดา้นความไวว้างใจ และ )ดา้นการสนบัสนุน   
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ส่วนที    ผลการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ตวัแปรคุณลักษณะภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  และค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัของตวั
ประกอบ ทงั  ตวัประกอบ  ดงันี 

 

ตารางที   ตวัประกอบที  วสิัยทศัน์ 
 

อนัดบัท ี ตวัแปรท ี
รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
นําหนักตวั
ประกอบ 

1  
มีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจนโยบายเป้าหมาย
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารและจดัการองคก์ร 

.  

  
เป็นผูที้มีความคิดริเริมและเปลียนแปลงแนวความคิดมาสู่แนวทางการ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมเท่าทนักบัการเปลียนแปลง 

.  

  
เป็นผูที้มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ในการบริหารงานดว้ยรูปแบบใหม่และใน
ทิศทางทีถูกตอ้ง 

.  

  
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์เพือกาํหนดเป้าหมายของ
องคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

.  

  
มีการนาํเพือนร่วมงานในองคก์รใหมี้ส่วนร่วมในการสร้างและกาํหนด
วสิยัทศัน์ขององคก์รเพือความพร้อมต่อการเปลียนแปลงในทุกๆดา้น 

.  

  
มีความคิดริเริม สร้างสรรค ์วเิคราะห์และพฒันางานใหก้า้วหนา้ทนัสมยั
อยา่งต่อเนือง 

.  

  เป็นผูมี้หลกัการและมีเหตุผล .  

  
ใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญักาํลงัใจและปรับกระบวน
ทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือนร่วมงานในองคก์ร 

.  

  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการภายในองคก์ร .  

10  นาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์ร .  

  
สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสานรอยร้าวทีเกิดขึนของคน
หรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  
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จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด คือ
ตวัแปรที  มีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจนโยบายเป้าหมายวตัถุประสงค์
และกลยุทธ์ในการบริหารและจัดการองค์กร  (. ) ตัวแปรที  เป็นผู ้ทีมีความคิดริเริมและ
เปลียนแปลงแนวความคิดมาสู่แนวทางการปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมเท่าทนักบัการเปลียนแปลง            

(. ) และตวัแปรที  เป็นผูที้มีความรู้และมีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานดว้ยรูปแบบใหม่และใน
ทิศทางทีถูกตอ้ง (. ) และ ตวัแปรที  สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสานรอยร้าวที
เกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้(. ) 

ตวัประกอบที 1 เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ 6.60 คิดเป็นร้อยละ
7.95 ของความแปรปรวนทงัหมดจะเห็นไดว้่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ใน
การทาํงานจึงตงัชือใหเ้หมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์  สรุปไดด้งัแผนภาพที   

 

แผนภาพที   12  ตวัประกอบดา้นการมีวสิัยทศัน์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํแนวคิดหรือ
ประสบการณ์มาใช ้

กาํหนดวสิยัทศัน ์

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ความรู้ความเขา้ใจ 

มีส่วนร่วม 

ใหข้วญักาํลงัใจ มีหลกัการและมีเหตผุล 
 

สร้างสรรค ์วิเคราะห์และ
พฒันางาน วเิคราะห์สถานการณ์ 

มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ ความคิดริเริม 

ด้านการมวีสัิยทศัน์ 
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ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของ ตวัประกอบที  วสิัยทศัน์ 

 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความ
สําคญั 

อนัดบั
ท ี

 

มีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจ
นโยบายเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารและ
จดัการองคก์ร 

3.99 0.74 มาก 5 

 

เป็นผูที้มีความคิดริเริมและเปลียนแปลงแนวความคิดมาสู่
แนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมเท่าทนักบัการ
เปลียนแปลง 

3.99 0.76 มาก 7 

 
เป็นผูที้มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ในการบริหารงานดว้ยรูปแบบ
ใหม่และในทิศทางทีถูกตอ้ง 

3.92 0.74 มาก 11 

 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์เพือกาํหนด
เป้าหมายขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

3.94 0.72 มาก 10 

 

มีการนาํเพือนร่วมงานในองคก์รใหมี้ส่วนร่วมในการสร้าง
และกาํหนดวสิยัทศัน์ขององคก์รเพือความพร้อมต่อการ
เปลียนแปลงในทุกๆดา้น 

3.99 0.75 มาก 6 

 
มีความคิดริเริม สร้างสรรค ์วเิคราะห์และพฒันางานให้
กา้วหนา้ทนัสมยัอยา่งต่อเนือง 

4.01 0.74 มาก 3 

 เป็นผูมี้หลกัการและมีเหตุผล 4.10 0.70 มาก 2 

 
ใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญักาํลงัใจและปรับ
กระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือนร่วมงานในองคก์ร 

4.01 0.75 มาก 4 

 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการภายในองคก์ร 3.98 0.71 มาก 8 

 
นาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการปฏิบติังานของ
องคก์ร 

4.11 0.69 มาก 1 

 
สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสานรอยร้าวที
เกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

3.98 0.79 มาก 9 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 
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จากตารางที    พบวา่  ตวัประกอบที  วิสัยทศัน์  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = .  , 

S.D. = .7 ) โดย ตวัแปรที  นาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์ร
อยู่ในระดบัมาก  (   = .  , S.D. = .69)  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที  เป็นผูมี้
หลกัการและมีเหตุผล อยูใ่นระดบัมาก  (   = .  , S.D. = . ) และตวัแปรที 5 เป็นผูที้มีความรู้และ
มีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานดว้ยรูปแบบใหม่และในทิศทางทีถูกตอ้ง อยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบั
สุดทา้ย(   = 3.92, S.D. = .74) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที  การยอมรับการเปลียนแปลง 
 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  มีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวธีิใหม่ๆ เสมอ .  

  
ใชรู้ปแบบการบริหารจดัการองคก์ารทีเหมาะสมกบัขนาดและ
ทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์ร 

.  

  ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมาก่อน .  

  
เป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการกระทาํของเพือน
ร่วมงานในองคก์ร 

.  

  
ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากเพือนร่วมงานวา่เป็นนกัคิดนกั
เปลียนแปลง 

.  

  เขม้แขง็พร้อมเผชิญปัญหาเสมอ .  

  
ประสบการณ์ในชีวติของท่านทาํใหท่้านสามารถปรับตวัและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

.  

  พบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยูเ่สมอ .  

  มีการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนเกียวกบัการปฏิบติังานเสมอ .  

  
มีความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  
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จากตารางที    ตวัประกอบที  บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบด้วยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  มีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวิธีใหม่ๆ เสมอ(. ) ตวัแปรที  ใชรู้ปแบบการบริหาร
จดัการองคก์ารทีเหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆขององค์กร (. ) และตวัแปรที  ผล
จากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมาก่อน (. ) และ ตวัแปรที  มีความสามารถใน
การวางแผนและจดัระเบียบงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร (. ) 

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ 

.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นได้ว่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการเป็น  จึงตงัชือให้
เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง  สรุปไดด้งัแผนภาพที  13 

 

แผนภาพที  13  ตวัประกอบ ดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสมัพนัธ์ 
กบับุคคลอืน 

วิธีคิดและทาํสิงต่างๆดว้ย
วิธีใหม่ๆ 

วางแผนและ 
จดัระเบียบงาน 

พบปะแลกเปลียนความ
คิดเห็น 

ปรับตวัและแกไ้ข เขม้แขง็ 

ยอมรับและยกยอ่ง รับผิดชอบการตดัสินใจ 

การดาํเนินงานแปลกใหม่ บริหารจดัการองคก์ร 

ด้านการยอมรับการ
เปลียนแปลง 



 
 

204 
 

 
 

ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การยอมรับ 

                     การเปลียนแปลง 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความ
สําคญั 

อนัดบั
ท ี

 มีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวธีิใหม่ๆ เสมอ 3.95 0.73 มาก 8 

 
ใชรู้ปแบบการบริหารจดัการองคก์ารทีเหมาะสมกบัขนาด
และทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์ร 

3.97 0.74 มาก 7 

 ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมาก่อน 3.85 0.82 มาก 10 

 
เป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการกระทาํของ
เพือนร่วมงานในองคก์ร 

4.05 0.77 มาก 5 

 
ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากเพือนร่วมงานวา่เป็นนกัคิด
นกัเปลียนแปลง 

3.93 0.78 มาก 9 

 เขม้แขง็พร้อมเผชิญปัญหาเสมอ 4.09 0.73 มาก 2 

 
ประสบการณ์ในชีวติของท่านทาํใหท่้านสามารถปรับตวัและ
แกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.15 0.75 มาก 1 

 พบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยูเ่สมอ 4.08 0.73 มาก 3 

 มีการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนเกียวกบัการปฏิบติังานเสมอ 4.08 0.74 มาก 4 

 
มีความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

4.02 0.71 มาก 6 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที    พบวา่ ตวัประกอบที  การยอมรับการเปลียนแปลงมีค่าเฉลียรวมในระดบั
มาก (   = .  , S.D. = .75) โดย ตวัแปรที 83 ประสบการณ์ในชีวิตของท่านทาํให้ท่านสามารถ
ปรับตวัและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี  (   = .  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด  รองลงมาคือ 

ตวัแปรที  เขม้แข็งพร้อมเผชิญปัญหาเสมอ อยูใ่นระดบัมาก  (   = .  , S.D. = . ) และตวัแปร
ที  ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมาก่อน อยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ย
(   = .  , S.D. = . ) 
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ตารางที    ตวัประกอบที   ความสามารถในการจูงใจ 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  มีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ .  

  มีความสุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ  และสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ .  

  
สามารถแสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อทุกสถานการณ์ได้
อยา่งเหมาะสม 

.  

  สร้างบรรยากาศใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน .  

  
สร้างแรงจูงใจใหเ้พือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นและมุ่งมนัใน
การทาํงาน 

.  

  มีความเชือมนัในตนเอง  และกลา้ตดัสินใจ .  

  เป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ .  

  
สามารถจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติัตามเพือใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

.  

  
คิด และวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆใหบ้รรลุตามความตอ้งการอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

.  

  
มีความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิด  และกระบวนการต่างๆในการ
ปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบด้วยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  มีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ (. ) ตวัแปรที  ท่านมีความสุขุม  เยือก
เยน็  รอบคอบ  และสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ (. ) และตวัแปรที   สามารถแสดงความคิดเห็น
และหาทางออกต่อทุกสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (. ) และ ตวัแปรที  มีความรู้  ความเขา้ใจ  

แนวคิด  และกระบวนการต่างๆในการปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์(. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ 

.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการเป็นการจูงใจในการ
ทาํงาน   จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นความสามารถในการจูงใจ  สรุปไดด้งัแผนภาพที
14 
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แผนภาพที  14  ตวัประกอบดา้นความสามารถในการจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที   

                     ความสามารถในการจูงใจ 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 มีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ 3.93 0.74 มาก 10 

 
มีความสุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ  และสามารถควบคุม
อารมณ์ไดดี้ 

3.97 0.80 มาก 9 

 
สามารถแสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อทุก
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.06 0.72 มาก 2 

 สร้างบรรยากาศใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน 3.98 0.76 มาก 8 

 
สร้างแรงจูงใจใหเ้พือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นและ
มุ่งมนัในการทาํงาน 

4.03 0.73 มาก 5 

 มีความเชือมนัในตนเอง  และกลา้ตดัสินใจ 4.02 0.77 มาก 6 

 
เป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

4.08 0.74 มาก 1 

 
สามารถจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติัตามเพือให้
บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

4.00 0.77 มาก 7 

 

คิด และวางแผนแกไ้ข
ปัญหา 

บุคลิกท่าทางดี น่า
เลือมใส   

มีความรู้  ความเขา้ใจ  

ปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์
จูงใจและผลกัดนั 

เป็นแบบอยา่งในการมี
ส่วนร่วม 

เชือมนัในตนเอง   

สร้างแรงจูงใจให้เพือน
ร่วมงาน 

สร้างบรรยากาศให้เกิด
แรงจูงใจ 

แสดงความคิดเห็นและ
หาทางออก 

สุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ   

ด้านความสามารถใน
การจูงใจ 
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ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที   

                     ความสามารถในการจูงใจ (ต่อ) 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
คิด และวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆใหบ้รรลุตามความ
ตอ้งการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4.03 0.72 มาก 4 

 
มีความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิด  และกระบวนการต่างๆใน
การปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์

4.05 0.70 มาก 3 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที   พบว่า ตวัประกอบที  ความสามารถในการจูงใจมีค่าเฉลียรวมในระดบั
มาก (   = .  , S.D. = .75) โดย ตวัแปรที  28  เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  (   = .  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที  สามารถ
แสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อทุกสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก  (   = 

.  , S.D. = . ) และตวัแปรที  มีบุคลิกท่าทางดีน่าเลือมใสน่านบัถือ อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบั
สุดทา้ย(   = .  , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที  ความมุ่งมนั 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  ทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และสมาํเสมอ .  

  มีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือใหป้ระสบความสาํเร็จ .  

  
รับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์ารดว้ยความมุ่งมนัและ
ตงัใจ 

.  

  มีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือยยาก .  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตัวแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงน้อยทีสุด  
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คือ  ตวัแปรที  ทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และสมาํเสมอ (. ) ตวัแปรที  มีความ
มุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือให้ประสบความสําเร็จ (. ) และตวัแปรที  รับผิดชอบในภารกิจ
ทงัหลายขององคก์ารดว้ยความมุ่งมนัและตงัใจ  (. ) และ ตวัแปรที  มีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่
คาํนึงถึงความเหนือยยาก (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ
.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการมีความมุ่งมนัในการ
ปฏิบติังานเพือใหป้ระสบความสาํเร็จ จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นความมุ่งมนั สรุปได้
ดงัแผนภาพที  15 

 

แผนภาพที  15  ตวัประกอบดา้นความมุ่งมนั 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  ความมุ่งมนั 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
ทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และ
สมาํเสมอ 

4.13 0.73 มาก 3 

 
มีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ 

4.20 0.71 มาก 1 

 
รับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์ารดว้ยความ
มุ่งมนัและตงัใจ 

4.15 0.71 มาก 2 

 มีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือยยาก 4.10 0.74 มาก 4 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

  

จากตารางที  พบวา่ ตวัประกอบที  ความมุ่งมนั มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = . , 

S.D. = .72) โดย ตวัแปรที 48 มีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือให้ประสบความสําเร็จ(   = . , 

อดทน  อดกลนั  จริงจงั 

ไม่คาํนึงถึงความเหนือยยาก รับผิดชอบ 

มุ่งมนัในการปฏิบติังาน 

ด้านความมุ่งมัน 
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S.D. = . ) มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที  รับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์าร
ดว้ยความมุ่งมนัและตงัใจ อยูใ่นระดบัมาก  (   = . , S.D. = . ) และตวัแปรที  มีความมุ่งมนั
ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือยยาก อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย (   = . , S.D. = . ) 
 

ตารางที    ตวัประกอบที  การทาํงานเป็นทีม 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน .  

  ร่วมสร้างทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม .  

  
กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปลียนความรู้ความคิดและ
ขอ้มูล 

.  

  
สามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงทีพฒันาทีมงานให้
เขม้แขง็ 

.  

  
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือนร่วมงานเพือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ 

.  

  
มีการประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและติดตามผลการดาํเนินงาน
เสมอ 

.  

  
มีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัดว้ยความไวว้างใจ  เชือมนั  และ
ยอมรับนบัถือ 

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  
 

จากตารางที  ตวัประกอบที  บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบด้วยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน (. ) ตวัแปรที  ร่วมสร้าง
ทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม (. ) และตวัแปรที  กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือใน
การแลกเปลียนความรู้ความคิดและขอ้มูล(. ) และ ตวัแปรที  มีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนั
ดว้ยความไวว้างใจ  เชือมนั  และยอมรับนบัถือ(. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ
.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการมีเป้าหมายในการ
ทาํงานและการร่วมกนัทาํงานเดียวกนั  จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการทาํงานเป็นทีม
สรุปไดด้งัแผนภาพที  16 
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แผนภาพที      ตวัประกอบดา้นการทาํงานเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การทาํงานเป็นทีม 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

4.08 0.72 มาก 4 

 
ร่วมสร้างทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็น
ทีม 

4.08 0.72 มาก 5 

 
กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปลียน
ความรู้ความคิดและขอ้มูล 

4.02 0.72 มาก 7 

 
สามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงทีพฒันา
ทีมงานใหเ้ขม้แขง็ 

4.09 0.69 มาก 3 

 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงานเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ 

4.19 0.70 มาก 1 

 
มีการประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและติดตาม
ผลการดาํเนินงานเสมอ 

4.06 0.74 มาก 6 

 
มีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัดว้ยความไวว้างใจ  

เชือมนั  และยอมรับนบัถือ 
4.10 0.73 มาก 2 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 
 

จากตารางที   พบวา่ ตวัประกอบที  การทาํงานเป็นทีม  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   

= .  , S.D. = .72) โดย ตวัแปรที  38  รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือนร่วมงานเพือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ(   = . , S.D. = 0. )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวั

ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 

ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความ
ไวว้างใจ  เชือมนั   

ประชุมทีมงาน 

รับฟังความคิดเห็น ทาํงานเป็นทีม 

แลกเปลียนความรู้ สร้างทีมงานทีดี 

ด้านการทํางานเป็น
ทีม 
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แปรที  มีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัด้วยความไวว้างใจ  เชือมนั  และยอมรับนับถือ  อยู่ใน
ระดบัมาก  (   = . , S.D. = 0. ) และตวัแปรที  กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลียน
ความรู้ความคิดและขอ้มูลอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย(   = . , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที   ความคิดสร้างสรรค ์

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  
มีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานใหย้ดืหยุน่ในสถานการณ์
ต่างๆ 

.  

  มีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม .  

  
รับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือนร่วมงานเพือ
นาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 

.  

  
คิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหารจดัการองคก์รใหม่ๆที
เหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆ 

.  

  ใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ .  

  กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน .  

  
ดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในดา้นต่างๆขององคก์รโดย
คาํนึงถึงผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นทีตงั 

.  

  สามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ .  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบด้วยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  มีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานให้ยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ(. )  ตวั
แปรที  มีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม  (. ) และตวัแปรที  รับฟังและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเพือนร่วมงานเพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ (. ) 

และ ตวัแปรที  สามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์(. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ . 4 คิดเป็นร้อยละ
.   ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการมีความคิดแปลกใหม่
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หลายแง่มุมเพือแกปั้ญหาทีเกิดขึนในการทาํงาน  จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นความคิด
สร้างสรรค ์ สรุปไดด้งัแผนภาพที  17 
 

แผนภาพที     ตวัประกอบดา้นความคิดสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  ความคิด       

                    สร้างสรรค ์

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
มีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานใหย้ดืหยุน่ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

4.11 0.72 มาก 3 

 มีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม 4.13 0.73 มาก 2 

 
รับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือน
ร่วมงานเพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 

4.19 0.70 มาก 1 

 

คิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหารจดัการ
องคก์รใหม่ๆทีเหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้น
ต่างๆ 

3.99 0.76 มาก 8 

 ใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 4.09 0.69 มาก 4 

 กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน 4.08 0.73 มาก 6 

 

ดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ
ขององคก์รโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นทีตงั 

4.09 0.74 มาก 5 

 สามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ 4.07 0.67 มาก 7 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

เจรจาต่อรอง 

เปลียนแปลงการทาํงาน 

คิดวเิคราะห์ นาํเสนอความคิดใหม่ๆ 

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์คิดคน้และสร้างสรรค ์

ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

ปรับตวัตามสถานการณ์ 

ด้านความคดิ
สร้างสรรค์ 
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จากตารางที     พบว่า ตวัประกอบที   ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก 

(   = .  , S.D. = .72) โดย ตวัแปรที   รับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือนร่วมงาน
เพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ (   = .  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 

ตวัแปรที  มีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม อยูใ่นระดบัมาก  (   = .  , S.D. = 

0. ) และตวัแปรที  คิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหารจดัการองคก์รใหม่ๆทีเหมาะสมกบั
ขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก (   = . , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที  การเป็นแบบอยา่งทีดี 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี .  

  มีความสามารถในการติดต่อสือสารทีดีมีประสิทธิภาพ .  

  ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการทาํงาน .  

  
สามารถสร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของเพือนร่วมงานทงั
ภายในและภายนอกองคก์ร 

.  

  
มีความสามารถในการคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและ
มอบหมายงานตามความถนดัและความสามารถ 

.  

  
ใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญักาํลงัใจและปรับ
กระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือนร่วมงานในองคก์ร 

.  

  มีสจัจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น .  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที    ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด คือ
ตวัแปรที  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี (. ) ตัวแปรที  มีความสามารถในการ
ติดต่อสือสารทีดีมีประสิทธิภาพ (. ) และตวัแปรที  ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายใน
การทาํงาน (. ) และ ตวัแปรที  มีสัจจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ
.  ของความแปรปรวนทังหมด จะเห็นได้ว่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการแสดงออกการ
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ประพฤติและปฏิบติัทีดี      จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการเป็นแบบอยา่งทีดี  สรุปได้
ดงัแผนภาพที  18  

 

แผนภาพที     ตวัประกอบดา้นการเป็นแบบอยา่งทีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การเป็น 

                     แบบอยา่งทีดี 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 
ระดบั

ความสําคญั 
อนัดบัท ี

 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 4.08 0.74 มาก 5 

 มีความสามารถในการติดต่อสือสารทีดีมีประสิทธิภาพ 4.06 0.75 มาก 6 

 ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการทาํงาน 4.22 0.71 มาก 1 

 
สามารถสร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของเพือน
ร่วมงานทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

4.11 0.72 มาก 3 

 

มีความสามารถในการคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถและมอบหมายงานตามความถนดัและ
ความสามารถ 

4.00 0.74 มาก 7 

 

ใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญักาํลงัใจและ
ปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือนร่วมงานใน
องคก์ร 

4.09 0.73 มาก 4 

 มีสจัจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น 4.21 0.72 มาก 2 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

เป็นแบบอยา่งทีดี 

มีสจัจะรักษาคาํพดู ให้คาํปรึกษาชีแนะแนวทาง 

การคดัเลือกบุคคล สร้างศรัทธา 
และการยอมรับนบัถือ 

ใจกวา้งรับฟังความ
คิดเห็น 

ติดต่อสือสารทีดีมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านการเป็น
แบบอย่างทีดี 
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จากตารางที  พบวา่ ตวัประกอบที  การเป็นแบบอยา่งทีดีมีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   

= .  , S.D. = . ) โดย ตวัแปรที   ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการทาํงาน  (   = 

.  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที  มีสัจจะรักษาคาํพูดและไม่หลอกลวง
ผูอื้น อยูใ่นระดบัมาก  (   = .  , S.D. = . ) และตวัแปรที  มีความสามารถในการคดัเลือก
บุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมอบหมายงานตามความถนดัและความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก
เป็นลาํดบัสุดทา้ย (   = .  , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที  การอุทิศตน 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  ใหค้วามร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบการปฏิบติังานองคก์ร .  

  เตม็ใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร .  

  
สนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการวางแผนกาํหนด
นโยบายเป้าหมายและกระบวนการปฏิบติังาน 

.  

  
ประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆภายในองคก์รให้
เกิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที    ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  ให้ความร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบการปฏิบติังานองค์กร (. ) ตวัแปรที 

 เต็มใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร (. ) และตวัแปรที   สนบัสนุนให้ทุกคนในองคก์รมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการปฏิบติังาน (. ) และ ตวัแปรที  

ประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆภายในองค์กรให้เกิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ  .   คิดเป็นร้อยละ
.   ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นได้ว่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการเสียสละในการ
ทาํงานจึงตงัชือใหเ้หมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการอุทิศตน  สรุปไดด้งัแผนภาพที  19  
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แผนภาพที   19    ตวัประกอบดา้นการอุทิศตน 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การอุทิศตน 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
ใหค้วามร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบการ
ปฏิบติังานองคก์ร 

4.16 0.69 มาก 3 

 เตม็ใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 4.23 0.71 มาก 1 

 

สนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการ
ปฏิบติังาน 

4.18 0.72 มาก 2 

 

ประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆภายใน
องคก์รใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.11 0.69 มาก 4 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที  พบวา่ ตวัประกอบที  การให้ความร่วมมือ  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   

= .  , S.D. = .7 ) โดย ตวัแปรที   เต็มใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร (   = .  , S.D. = . )  มี
ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที  สนบัสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผน
กาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  (   = . , S.D. = . ) และ
ตวัแปรที  ประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆภายในองคก์รให้เกิดการทาํงานร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย(   = . , S.D. = . ) 

 

 

 

 

ใหค้วามร่วมมือ 

ประสานงาน สนบัสนุนใหทุ้กคน 
มีส่วนร่วม 

เตม็ใจเขา้มาปฏิบติังาน 

ด้านการอุทิศตน   
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ตารางที    ตวัประกอบที  การยดืหยุน่ 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  
แสวงหาแนวทางและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆเพือ
ประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน 

.  

  
เอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทาํงาน 

.  

  
มีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวกิฤติใหเ้ป็นโอกาสในทุก
เหตุการณ์ 

.  

  เป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รไดใ้นทุกเรือง .  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที    ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนักตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด คือ
ตวัแปรที  แสวงหาแนวทางและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพือประสิทธิภาพการ
ทาํงานใหดี้ขึน (. ) ตวัแปรที  เอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทาํงาน (. ) และตวัแปรที  มีทศันคติการมองสถานการณ์ที
วิกฤติให้เป็นโอกาสในทุกเหตุการณ์ (. ) และ ตวัแปรที  เป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆใน
องคก์รไดใ้นทุกเรือง(. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ 

.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการมีแนวความคิดเห็นที
ยดืหยุน่ จึงตงัชือใหเ้หมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการยดืหยุน่  สรุปไดด้งัแผนภาพที  20  
 

แผนภาพที     ตวัประกอบดา้นการยดืหยุน่   
 

 

 

 

 

 

 

แสวงหาแนวทาง 
และประยกุต ์

สนทนากบัเพือนๆใน
องคก์รไดใ้นทุกเรือง 

ทศันคติ 

เอืออาํนวย 

ด้านการยดืหยุ่น   
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ตารางที  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การยดืหยุน่ 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
แสวงหาแนวทางและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆเพือประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน 

4.01 0.72 มาก 4 

 

เอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังานตาม
ภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการ
ทาํงาน 

4.10 0.68 มาก 1 

 
มีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวกิฤติใหเ้ป็นโอกาส
ในทุกเหตุการณ์ 

4.02 0.73 มาก 3 

 
เป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รไดใ้นทุก
เรือง 

4.04 0.78 มาก 2 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 
 

จากตารางที  พบวา่ ตวัประกอบที  การยืดหยุน่มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = .  , 

S.D. = . ) โดย ตวัแปรที   เอืออาํนวยให้เพือนร่วมงานสามารถปฏิบติังานตามภารกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการทาํงาน  (   = .  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ 

ตวัแปรที    เป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รไดใ้นทุกเรือง (   = .  , S.D. = . ) อยู่
ในระดบัมาก และตวัแปรที  แสวงหาแนวทางและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพือ
ประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย(   = .  , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที  ความสามารถในการแกปั้ญหา 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  กลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง .  

  มีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ .  

  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ .  

  สามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 0.47 

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  
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จากตารางที  ตวัประกอบที  บรรยายได้ดว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด คือ
ตวัแปรที  กลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง (. ) ตวัแปรที  มีไหวพริบคล่องแคล่วใน
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ (. ) และตวัแปรที   สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดดี้ (. ) และ ตวั
แปรที  สามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .   คิดเป็นร้อยละ 

.   ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการความสามารถในการ
จดัการปัญหาทีเกิดขึน      จึงตงัชือให้เหมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  
สรุปไดด้งัแผนภาพที  21 
 

แผนภาพที   21  ตวัประกอบดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา   
 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที    

                     ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. 

ระดบั
ความ
สําคญั 

อนัดบัท ี

 กลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง 3.95 0.79 มาก 4 

 มีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 3.98 0.73 มาก 3 

 สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 4.03 0.77 มาก 2 

 
สามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังาน
โดยไม่ยอ่ทอ้ 

4.04 0.76 มาก 1 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

กลา้ตดัสินใจ 

เผชิญปัญหา และอุปสรรค แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

มีไหวพริบ 

ด้านความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา   
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จากตารางที    พบวา่ ตวัประกอบที  การแกปั้ญหา มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = 

.  , S.D. = .76) โดย ตวัแปรที   สามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่
ทอ้ (   = .  , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที    สามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดดี้ (   = .  , S.D. = . ) อยูใ่นระดบัมาก และตวัแปรที  กลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมี
ความเสียงสูง อยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย (   = .  , S.D. = . ) 

 

ตารางที    ตวัประกอบที   เคารพความคิดเห็นของผูอื้น 

 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  เปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอื้น .  

  มีความสามารถประนีประนอมและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั .  

  มีความซือสตัยต์่อองคก์รและเพือนร่วมงาน .  

  
ปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันาวธีิการดาํเนินงานใน
ความรับผิดชอบไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที  เปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอื้น  (. ) ตวัแปรที  มี
ความสามารถประนีประนอมและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั (. ) และตวัแปรที   มีความซือสัตย์
ต่อองค์กรและเพือนร่วมงาน (. ) และ ตวัแปรที  ปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันา
วธีิการดาํเนินงานในความรับผดิชอบไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ 

.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการเคารพในความเห็นที
แตกต่าง      จึงตงัชือให้เหมาะสมว่า ตวัประกอบด้านเคารพความคิดเห็นของผูอื้น   สรุปได้ดัง
แผนภาพที  22 
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แผนภาพที     ตวัประกอบดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น   
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  เคารพ 

                     ความคิดเห็นของผูอื้น 
 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 S.D. 

ระดบั
ความสําคญั อนัดบัท ี

 
เปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูอื้น 

4.25 0.69 มาก 2 

 
มีความสามารถประนีประนอมและสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั 

4.16 0.71 มาก 3 

 มีความซือสตัยต์่อองคก์รและเพือนร่วมงาน 4.32 0.67 มาก 1 

 

ปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันาวธีิการ
ดาํเนินงานในความรับผิดชอบไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

4.12 0.69 มาก 4 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที  พบว่า ตวัประกอบที   เคารพความคิดเห็นของผูอื้นมีค่าเฉลียรวมใน
ระดบัมาก (   = . , S.D. = . ) โดย ตวัแปรที  มีความซือสัตยต่์อองคก์รและเพือนร่วมงาน (   

= . , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที   เปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูอื้น (   = . , S.D. = . ) อยู่ในระดบัมาก และตวัแปรที  ปรับเปลียน
เป้าหมายแผนงานหรือพฒันาวิธีการดาํเนินงานในความรับผิดชอบไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที
เปลียนแปลงอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย (   = . , S.D. = . ) 

 

 

เปิดใจกวา้ง 

ปรับเปลียนเป้าหมาย ซือสัตย ์

ประนีประนอม 

ด้านเคารพความคดิ 
เห็นของผู้อนื   
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ตารางที    ตวัประกอบที  ความไวว้างใจ 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  
เป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอก
องคก์ร 

.  

  
แสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันที์วาง
ไว ้

.  

  สร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง .  

  ไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รใหเ้ป็นผูน้าํ .  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที    ตวัประกอบที  บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .  ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงน้อยทีสุด  

คือ ตวัแปรที  เป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองค์กร (. ) ตวั
แปรที  แสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ทีวางไว ้(. ) และตวัแปรที 

 สร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง (. ) และ ตวัแปรที   ไดรั้บการยอมรับและ
ไวว้างใจจากองคก์รใหเ้ป็นผูน้าํ (. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .   คิดเป็นร้อยละ 

.   ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้า่ตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงความเชือถือ เชือมนัความ
ไวว้างใจ    จึงตงัชือใหเ้หมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นความไวว้างใจ สรุปไดด้งัแผนภาพที  23 
 

แผนภาพที  23   ตวัประกอบดา้นความไวว้างใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นทีรู้จกัและยอมรับ 

ไดรั้บการยอมรับ 
และไวว้างใจ สร้างความเชือถือ 

แสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

ด้านความไว้วางใจ 
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ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  ความ 

                     ไวว้างใจ 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
เป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงัภายใน
และภายนอกองคก์ร 

4.12 0.72 มาก 2 

 
แสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ทีวางไว ้

4.10 0.74 มาก 3 

 สร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง 4.16 0.71 มาก 1 

 
ไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รใหเ้ป็น
ผูน้าํ 4.00 0.76 มาก 4 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที    พบวา่ ตวัประกอบที  ความไวว้างใจ มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = 

.  , S.D. = . ) โดย ตวัแปรที  สร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง (   = .  , 

S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที    เป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงั
ภายในและภายนอกองคก์ร (   = .  , S.D. = . ) อยูใ่นระดบัมาก และตวัแปรที  ไดรั้บการ
ยอมรับและไวว้างใจจากองค์กรให้เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก เป็นลาํดบัสุดทา้ย(   = .  , S.D. 

= . ) 
 

ตารางที    ตวัประกอบที  การสนบัสนุน 
 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

1  
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆใน
การปฏิบติังาน 

.  

  

ไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากเพือนร่วมงานและบุคคลที
เกียวขอ้งและสามารถนาํมาพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานไดมี้
ประสิทธิภาพมากขึน 

.  

  
ไดรั้บการส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและทกัษะต่างๆเพือ
นาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

.  
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ตารางที    ตวัประกอบที  การสนบัสนุน  (ต่อ) 

 

อนัดบัท ี
ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

นําหนัก
ตวั

ประกอบ 

  
มีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุ
เป้าหมายทีวางไว ้

.  

ค่าไอเกน .  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน .  

 

จากตารางที   ตวัประกอบที  บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร  ตวัแปร นาํหนกัตวัประกอบ
ตงัแต่ .  - .   ประกอบดว้ยตวัแปรทีเรียงตามลาํดบันาํหนกัตวัประกอบทีมากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด 

คือตวัแปรที    ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน    

(. ) ตวัแปรที  ไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชน์จากเพือนร่วมงานและบุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถ
นาํมาพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานได้มีประสิทธิภาพมากขึน (. ) และตวัแปรที  ได้รับการ
ส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและทกัษะต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน(. ) และ ตวัแปรที  

มีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว(้. )  

ตวัประกอบที  เป็นแหล่งของความแปรปรวนรวมของตวัประกอบ .  คิดเป็นร้อยละ 

.  ของความแปรปรวนทงัหมด จะเห็นไดว้่าตวัแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือ  

สนบัสนุน  ส่งเสริมในดา้นต่างๆ     จึงตงัชือใหเ้หมาะสมวา่ ตวัประกอบดา้นการสนบัสนุน สรุปได้
ดงัแผนภาพที  24  
 

แผนภาพที   24  ตวัประกอบดา้นการสนบัสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนบัสนุนงบประมาณ  

อุปกรณ์และเครืองมือ 

มีอิสระในการ 
ควบคุมทีมงาน 

ส่งเสริมเพิมพนูความสามารถ
และทกัษะต่างๆ 

ไดรั้บขอ้มลูทีเป็น
ประโยชน์ 

ด้านการสนับสนุน 
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ตารางที    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของตวัประกอบที  การ 

                     สนบัสนุน 

ตวัแปร
ท ี

รายการคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับ 

ผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 S.D. 

ระดบั
ความสํา
คญั 

อนัดบัท ี

 
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และ
เครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน 

3.86 0.84 มาก 4 

 

ไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากเพือนร่วมงานและ
บุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถนาํมาพฒันาทกัษะใน
การปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

4.03 0.74 มาก 3 

 
ไดรั้บการส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและทกัษะ
ต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

4.03 0.73 มาก 2 

 
มีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถ
ดาํเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมายทีวางไว ้

4.07 0.72 มาก 1 

รวมเฉลีย .  .  มาก - 

 

จากตารางที    พบวา่ ตวัประกอบที   การสนบัสนุนมีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก (   = 

. , S.D. = . ) โดย ตวัแปรที  มีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุ
เป้าหมายทีวางไว ้(   = . , S.D. = . )  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตวัแปรที    ไดรั้บการ
ส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและทกัษะต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน (   = . , S.D. = . ) 

และตวัแปรที  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน อยู่
ในระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย (   = . , S.D. = . ) 

 

 ผลการวิเคราะห์ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาจากแบบสอบถาม ดว้ยการวิเคราะห์  EFA ( Exploratory factor analysis ) ได ้  

ตวัประกอบ   ดงันี  คือ  ) การมีวสิัยทศัน์  ) การยอมรับการเปลียนแปลง  ) ความสามารถในการ
จูงใจ  ) ความมุ่งมนั ) การทาํงานเป็นทีม ) ความคิดสร้างสรรค์ ) การเป็นแบบอยา่งทีดี  )การ
อุทิศตน  )การยืดหยุ่น )ความสามารถในการแก้ปัญหา )เคารพความคิดเห็นของผูอื้น ) 

ความไวว้างใจ และ )การสนบัสนุน    
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ส่วนที  ผลการรับรองคุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

 ผลการรับรองคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาทงั  ตวัประกอบ  จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน  พบวา่ 
 

ตารางที    ตวัประกอบคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

                     สถาบนัอุดมศึกษา 
 

ท ี
คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กร

นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  S.D. ระดบัความสําคญั 

1. วสิยัทศัน์(Vision) .  .  มากทีสุด 

. การยอมรับการเปลียนแปลง(Accept change and 

transformation) 

 

.  

 

.  

 

มากทีสุด 

. ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate) .  .  มากทีสุด 

. ความมุ่งมนั (Determine) .  .  มากทีสุด 

. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player) .  .  มากทีสุด 

. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) .  .  มากทีสุด 

. การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model) .  .  มากทีสุด 

. การอุทิศตน (Dedication) .  .  มากทีสุด 

. การยดืหยุน่ (Flexible) .  .  มากทีสุด 

. ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem solving) .  .  มากทีสุด 

. เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each other 

ideas) 

 

.  

 

.  

 

มากทีสุด 

. ความไวว้างใจ (Trust) .  .  มากทีสุด 

. การสนบัสนุน(Support) .  .  มากทีสุด 

รวมเฉลีย .  .  มากทีสุด 

 

จากตารางที     พบว่า  ตวัประกอบ คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. 

= . ) โดยตวัประกอบ  ที  วิสัยทศัน์  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . ) ตวัประกอบ  

ที  การยอมรับการเปลียนแปลง  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )   ตวัประกอบ  ที   

ความสามารถในการจูงใจ  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   ความ
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มุ่งมนั   อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที    การทาํงานเป็นทีม อยูใ่น
ระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   ความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   การเป็นแบบอยา่งทีดี อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = 

.  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   การอุทิศตน อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวั
ประกอบ  ที   การยืดหยุน่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   

เคารพความคิดเห็นของผูอื้น อยู่ในระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  ตวัประกอบ  ที   

ความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . )  และตวัประกอบ  ที   การสนบัสนุน  

อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (   = .  , S.D. = . ) 

จากการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาทงั  องคป์ระกอบ สามารถสรุปเป็นแผนภาพที    ดงันี 

 

แผนภาพที    ตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

                          สถาบนัอุดมศึกษา 
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คุณลกัษณะของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
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ตอนท ี3  ผลการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นํา 
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)  

   การศึกษาสภาพปัจจุบนัสถานการณ์และแนวโน้มทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ผูว้ิจยัไดท้าํการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

interview) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) จาํนวน 17 คน ซึงประกอบดว้ยกลุ่มนกัวิชาการ  

กลุ่มผูบ้ริหาร  และกลุ่มผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีประเด็น
หลกั    ส่วน ดงันี 

 ส่วนที  ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน  จุดแข็งและจุดอ่อนในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่  

หลกัทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 M’s) และหลกัการของแมคคินซีย์ (หลักMcKinsey 7’s 

Framework)  

 ส่วนที   ผลการวเิคราะห์การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  โอกาสและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ( PEST 

Analysis )  

 ส่วนที 3 ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) 

 ส่วนที 4 ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด 

 ส่วนที   ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  
 ส่วนที 6  ผลการวิเคราะห์ระบบกลไกลในการขบัเคลือนการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) 

  ส่วนที 7 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีอาจส่งผลต่อการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (SWOT 

Analysis) 

  ส่วนที 8   ผลการวิเคราะห์การจบัคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพฒันา
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา (TOWS Matrix) 
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ส่วนที  9 ประเด็น (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

  ส่วนที    ผลการประเมิน(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2557-

2566) 

  ส่วนที    ผลการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) 

 

ส่วนที   ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  จุดแข็งและจุดอ่อนในการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  หลัก
ทรัพยากรการบริหาร (หลกั  M’s) และหลกัการของแมคคินซีย์ (หลกัMcKinsey ’s Framework) 

การวเิคราะห์จุดแข็ง 

สถาบนัอุดมศึกษาได้มีการพฒันากิจการนิสิต/นักศึกษา โดยผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง (Steak 

holder) ประกอบด้วย  ผูบ้ริหาร  คณาจารย์  นักวิชาการ  และนิสิต /นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษา   มีการกาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์
สอดคลอ้งกบัปรัชญาของสถาบนั  มีโครงสร้างในการบริหารงานและแบ่งงานตามความรับผิดชอบ
ทีแตกต่างกนั  โดยกาํหนดนโยบายเชิงรุก-เชิงรับเป็นรูปธรรมทีชดัเจน มีการจดัทาํแผนการพฒันา
กิจการนิสิต/นักศึกษาให้เป็นบณัฑิตทีพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั   และกาํหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารเพือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึงมีการทบทวนเพือเปลียนแปลง
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาทุกปี   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจดัทาํโครงการทีเน้น          

การบูรณาการเรียนรู้  มุ่งเนน้การเป็นพลเมืองทีดี  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  และบริการวิชาการ
แก่สังคมมีการกาํหนดโครงสร้างผูน้าํและผูต้าม  มุ่งพฒันานิสิต/นกัศึกษาไทยให้มีศกัยภาพ   ดา้น
คือ 1) ส่งเสริมในเรืองของกีฬา    2) ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม   )ไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ 4)การส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านวิชาการ    ผูบ้ริหารของสถาบนัมีความตระหนักถึงความจาํเป็นทีต้องพฒันา
นกัศึกษา   และบุคลากรของสถาบนัมีประสบการณ์ มุ่งเนน้ในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษา เป็น
จุดสาํคญั  มีการเปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นโดยตรงต่อผูบ้ริหาร 

 การจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของแต่ละสถาบนัมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั
โดยมีการส่งเสริมทกัษะดา้นวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ   มีหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบดูแลการ
จดักิจกรรมพฒันานิสิต/นักศึกษาและบูรณาการงานวิจัย  การบริการวิชาการ  การทาํนุบาํรุง
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ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน  แนวทางจดักิจกรรมตรงกบัความสนใจของผูเ้ขา้ร่วม  มีการ
สํารวจความสนใจของนกัศึกษาในการจดักิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ชีวิตทีอยูใ่นสังคม
มหาวิทยาลยั  นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน มีระบบอาจารยที์ปรึกษาดูแล
กิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา    ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนิสิต/นกัศึกษาเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด
กัน   การจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมหลักสูตรพฒันาเรืองของคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค ์               

เนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัเพือสร้างความรู้สึกผกูพนักบัสถาบนั มีฐานขอ้มูลและระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารและการตดัสินใจทีเอือต่อการจดับริการและสวสัดิการเพือการพฒันา
นิสิต/นักศึกษา   มีการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม                       

ในสถาบนัอุดมศึกษา    มีการศึกษาและถอดบทเรียนเพือจดัทาํคุณลกัษณะบณัฑิตไทยในอุดมคติ 

(21 century skill)โดยมีการเสริมสร้างกิจกรรมนกัศึกษาใหม่ ๆเช่น การทาํ USR-University  Social 

Responsibility เป็นกิจกรรมทีคาํนึงถึงสังคมและสิงแวดลอ้ม   เชือมโยงสนบัสนุนและความร่วมมือ
จากภายนอกโดยทุกมหาวทิยาลยัจะมีกิจกรรมหมุนเวยีนสลบัเปลียนกนัเป็นประจาํ เช่น การแข่งขนั
กีฬาระหวา่งมหาวทิยาลยัซึงผลดักนัเป็นเจา้ภาพ รวมทงัจดักิจกรรมส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/

ใหร้างวลัสาํหรับนกัศึกษาทีทาํความดีและทาํคุณประโยชน์จนไดรั้บชือเสียงใหก้บัสถาบนัมีการเชิญ
ศิษยเ์ก่าทีประสบความสาํเร็จและสร้างชือเสียงมาเป็นผูน้าํขององคก์ร ลกัษณะการดาํเนินงานกิจการ
นิสิต/นกัศึกษามีความเชือมโยงกบัความเชือวฒันธรรม ประเพณีของสังคมไทย   มีทงักิจกรรมใน
และนอกหลกัสูตร    ซึงการจดักิจกรรมมีการกาํหนดขึนจากความตอ้งการของนิสิต/นกัศึกษา เช่น 

การจดักิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมรับน้องใหม่  กิจกรรมประชุมเชียร์บาํเพ็ญประโยชน์  อาสา
พฒันา การจดักิจกรรมเพือชีวติสร้างสรรค ์ กิจกรรมคุณความดี  บาํเพญ็ประโยชน์มีการแลกเปลียน
เรียนรู้ร่วมกนั   องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีบทบาทในการประสานงานสือสารขอ้มูลในแต่ละคณะ  มี
การประชามสัมพนัธ์ และพฒันากลยทุธ์การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน(Outside in)วจิยัเกียวกบัการพฒันา
นิสิต/นักศึกษา  ศิษยเ์ก่าทีเคยผ่านงานดา้นกิจการนิสิต/นักศึกษา กลบัมาช่วยงานและสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะภาวะผูน้ําเกิดความเป็นพลเมืองดี การมีเครือข่ายและ
ความสัมพนัธ์ทีดีกบัชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนภายนอก 

  บทบาทผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาผูน้ํานิสิต /นักศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย  นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภาฯ  นายกสโมสร ซึงมีลกัษณะ
เหมือนกันในทุกมหาวิทยาลัย  โดยผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษา ได้รับการเลือกตังจากระบบที
โปร่งใส    ผู ้นําองค์กรจึงมีความรับผิดชอบและบทบาททีแตกต่างกันในการกําหนดและ                      

จดักิจกรรมภาคสนาม วางแผนและดาํเนินโครงการตามหลกั PDCA  ประสานงานและเชือมโยงกบั
ชุมชน   บางมหาวิทยาลัยมีระบบฝึกการเขียนโครงการ (service learning)  ผูน้ําองค์กรนิสิต/
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นักศึกษามีความเข้มแข็ง  และเป็นกาํลงัสําคญัในการจดักิจกรรมบูรณาการกบัองค์กรนักศึกษา                 
มีการสือสารทาํงานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเสริมความรู้ หาข้อมูล   นิสิตนักศึกษา                    
มีแรงบนัดาลใจ (Inspire)   จากตวัอย่างรุ่นพีทีประสบความสําเร็จ การพฒันางานกิจการนิสิต/

นักศึกษา  ในปัจจุบนัมีโครงสร้างการเอืออาํนวยให้นิสิต/นักศึกษาเขา้มาทีจะเรียนรู้และพฒันา
ตวัเองผา่นเรืองขององคก์ร กิจกรรม และมีระบบทีดี    มีการเรียนรู้ร่วมกนั (cooperative learning) 

ระหวา่งผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาและอาจารยฝ่์ายกิจการนิสิต/นกัศึกษา ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ทีดี  มีการ
จดัรูปแบบกิจกรรมทีบรรลุผลสัมฤทธิเนน้การฝึกผูน้าํ มีการเลือกตงัประธาน   นายกสโมสรแต่ละ
คณะ  เป็นการให้นิสิต/นักศึกษาฝึกฝนในเรืองประชาธิปไตย  ในปัจจุบนันีสถาบนัอุดมศึกษามี
โครงสร้างในเรืองของการเอืออาํนวยใหนิ้สิต/นกัศึกษาไดเ้ขา้มาทีจะเรียนรู้และพฒันาตวัเองในดา้น
กิจกรรม 

 การกาํหนดหลกัเกณฑ์/ขอ้บงัคบัเงือนไขว่าด้วยการเขา้ร่วมงานกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาไดก้าํหนดให้นิสิต/นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดั  ความสนใจ  

มีการประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษา    และนาํผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันา    มีการกาํหนดหน่วยกิต ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้เป็นส่วน
หนึงของการสาํเร็จการศึกษา    โดยแสดงผลในระเบียนการเรียน(Transcript)ในการสําเร็จการศึกษา  
เช่น  นักศึกษาจะตอ้งทาํกิจกรรมปีหนึงไม่น้อยกว่า  ชัวโมง ซึงเป็นการประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา    

ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  จุดแขง็และจุดอ่อน  ในการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 

2557-2556)   ซึงเป็นการผสมผสานระหวา่งหลกัทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 M’s) และหลกัการ
ของแมคคินซีย ์(หลกั McKinsey 7’s Framework) ประกอบดว้ย 8 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) กลยุทธ์ของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา(S : Strategy) (2) โครงสร้างขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S : Structure) (3) 

ระบบการปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S : System) (4) ค่านิยมทีมีร่วมกนัขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษา(S : Shared values)  ( ) รูปแบบการบริหารขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  (S : Style) ( )  

ทกัษะ ความรู้ และความสามารถขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา(S : Skill) ( ) บุคลากรทีเกียวขอ้งกบั
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา(S : Staff)  และ ( ) งบประมาณขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (M : Money) โดย
มีรายละเอียด  ดงันี  

 

.  กลยุทธ์ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Strategy) 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้เป็น 5 ประเด็น ได้แก่  1. มีการเปิดโอกาสให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 
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(Stakeholder) ทงัในและนอกสถาบนัร่วมกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
2. มีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรนิสิต/นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาภายในสถาบันและ
ระหวา่งสถาบนั   3. มีนโยบายเสริมสร้างค่านิยมดา้นความร่วมมือ สามคัคี รับผิดชอบ ฝึกการเป็น
ผูน้าํและผูต้ามทีดี รู้จกัการวางแผน กาํหนดวธีิการและขนัตอนการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะให้กบั
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 4. มีนโยบายสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาเพือเตรียมความพร้อมนิสิต/นกัศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  5. มีการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมและการถอดบทเรียนในการจดักิจกรรม เพือสร้างการเรียนรู้ในการจดั
กิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษาขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัเรืองกลยุทธ์ขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : Strategy)  ไว้
ดงัต่อไปนี 
 

         “….การพัฒนากองกิจ พัฒนานิสิต ในการคิดแผน เรามีแผนของ
มหาวิทยาลัย  ปี   มีแผน  ปี แผนก็จะล้อลงมาเรือยๆ จะสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง ประเทศ…” 

 

“….มีการกําหนดนโยบายจากผู้บริหาร  ทังเชิงรุกและเชิงรับ                      
ตามนโยบาย  และเป็นรูปธรรมทีชัดเจน  มีนโยบายภาพในอนาคตที
โดดเด่น  มีโครงการเพือประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กองกิจในหัวข้อ 21 century skill  โดยทาํเป็น 
model  นาํมาถอดบทเรียน เป็นคนดี  มีปัญญา   นาํพาสุข….”  

 

“….นโยบายของท่านอธิการบดีก็จะเน้นเรือง  transformative 

education คือ  ความรู้เพือจะนาํการเปลียนแปลง คือ กระบวนการจัด
กิจกรรมมาจากเรืองของการจัดการศึกษา   มีทังในหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร     ตอนนีใช้คําว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร    
เพราะในห้องเรียนอย่างเดียวทักษะทีจะได้รับอาจไม่ได้ครบถ้วน   
เพราะฉะนันทักษะบางทักษะอาจจะเป็นทักษะทีทาํผ่านกิจกรรม….”  

 

 “….บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน เรืองของการ
พัฒนานักศึกษา  กิจการนักศึกษา   เราจะทํา กิจการนักศึกษาให้
สอดคล้องกับปรัชญา  หล่อหลอมให้นักศึกษาทีอยู่ ในมหาวิทยาลัย    
ฝึกใ ห้อดทน  สู้ งาน  สามารถอยู่ ในสังคม   สามารถฝ่า ฟันทุก
สถานการณ์….”  
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1. โครงสร้างขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Structure) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัโครงสร้างขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

สถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น ไดแ้ก่  1. มีการกาํหนดให้มีหน่วยงาน
ทีดูแลและรับผิดชอบการพฒันานิสิต/นกัศึกษาและองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   2. มีระบบการสือสาร
ข้อมูลในการทํางานร่วมกันเป็นทีมโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ประสานงาน การสือสารขอ้มูล  และการประชาสัมพนัธ์   3. มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์/ขอ้บงัคบัให้
นิสิต/นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษาทงัในฐานะผูเ้ขา้ร่วมหรือเป็น
คณะทาํงาน  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองโครงสร้างขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : Structure) ไวด้งัต่อไปนี 
 

  “…โครงสร้างขององค์กรมีคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  ในภาพรวมเลย   ซึงองค์ประกอบของกิจการนิสิต              
อธิการบดีเป็นประธานเอง   มีรองฝ่ายกิจการนิสิตเป็นเลขานุการ             
มีผู้ ช่วยอธิการบดี   หรือผู้ ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตเป็นกรรมการ  
ผู้ อํานวยการกองกิจการนิสิตเป็นลักษณะกอง ผู้ อํานวยการกิจการ
นักศึกษา คือ ตัวโครงสร้างหลักๆ….” 

 

   “….โครงสร้างประกอบด้วยผู้บริหารทังระดับสูง ระดับกลาง แล้วก็
ระดับต้น ระดับสูงกไ็ด้แก่  มหาวิทยาลัย  อธิการบดี ทีกาํหนดนโยบาย
แล้วก็คณบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาของการสนับสนุน  
แล้วกเ็ป็นพวกผู้นาํนิสิตนักศึกษาในเรืองการดาํเนินกิจกรรม ….”  

 

 “….ในเรืองการบริหารจัดการบุคลากรในกองกิจการนักศึกษา ทีมีการ
สนับสนุนหรือพัฒนา ไปตอบโจทย์ ทุกคน พนักงานทุกคน เจ้าหน้าที
ทุกคน เราจะต้องทาํแผนงาน จะต้องทาํ TOR ประเมิน  ซึงตอบโจทย์ใน
เรืองของการพัฒนา  เราจะสนับสนุนบุคลากรทุกคนไปพัฒนาตนเอง
ก่อน …” 
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2. ระบบการปฏิบัติงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (S : System)  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัระบบการปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/ 

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น    ประเด็น ไดแ้ก่  .  องคก์รนิสิต/

นกัศึกษามีการกาํหนดขนัตอนและวิธีการปฏิบติังานต่างๆ ทีชดัเจน  .  มีสถานทีและสิงอาํนวย
ความสะดวกทีสนบัสนุนการพฒันาองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  .  มีการนาํระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการปฏิบติังานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา  4. มีระบบอาจารยที์ปรึกษาทีคอย
ช่วยเหลือ ดูแล และให้ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา   โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองระบบการปฏิบติังานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา (S : System) ไวด้งัต่อไปนี 
 

    “….นโยบาย  ยุทธศาสตร์  สรุป year  plan  ชัดเจน  หายุทธศาสตร์  
ปี 56-60  มีการทบทวนดูว่า  ข้อไหนใหม่  หรือต้องเปลียนแปลง
อะไรบ้าง  เช่น  เพิมหน่วยวิจัย  เน้นพืนทีสีเขียว   มีการอบรมภาษา   
ส่งนักศึกษาแลกเปลียนในอาเซียน   มีการรวมตัวกับชุมชน  เช่น 
เทศบาล  เงินทีใช้ในงบประมาณ  เกบ็จากค่าบาํรุงกิจกรรม  ปีการศึกษา
ละ  บาท  ตามหัวเดก็แบ่งเป็นกองกลาง  และคณะวิชา     และได้รับ
งบประมาณจาก  บัณฑิตไทยในอุดมคติ   ,  สกอ  ,เงินจากหอพัก…” 

 

“….ทีนีใช้วิธีจูงใจโดยให้เกียรติบัตรในวันสําคัญ ในหลายคณะกจ็ะมี
ใครทีเป็นกรรมการทาํงานสร้างชือเสียงกจ็ะมีเกียรติบัตรให้ กจ็ะเป็นใบ
โชว์ portfolio เวลาไปสมัครงานทาํโน่นทาํนีถ้าเยอะก็ดูดี ก็ใช้วิธีนีมา
ช่วยส่งเสริมทําให้คนก็อยากมาทําเยอะขึนและก็ใช้วิธีพีชวนน้อง               
ดึงน้องมา พอรุ่นพีโอเคกับเราปับกไ็ปดึงน้องมาเลย ดึงมา 5-6 คนแล้วก็
มาทาํงาน ให้รางวลั ให้การเสริมแรง ชืนชม…” 

3.  ค่านิยมทมีีร่วมกนัขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(S : Shared values)   

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัค่านิยมทีมีร่วมกนัขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น  4  ประเด็น ไดแ้ก่  1.  มีการกาํหนดอตัลกัษณ์
ของนิสิต/นกัศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันานิสิต/นกัศึกษา  2. มีการส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ/ให้รางว ัลสําหรับนิสิต/นักศึกษาทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสร้าง
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คุณประโยชน์ให้กบัมหาวิทยาลยั  . มีการเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าทีประสบความสําเร็จและสร้าง
ชือเสียงมาช่วยในการพฒันานิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่ให้มีทกัษะและความสามารถทีเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   . องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดค่านิยม ความเชือ แนว
ทางการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ อยา่งชดัเจน และมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกทงัในปัจจุบนัและอนาคต  

โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองค่านิยมทีมีร่วมกันขององค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา(S : Shared values)  ไวด้งัต่อไปนี 

   “…มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีความเป็นไทย  มีความเป็นชาติ              
มนัต้องหาให้ได้ คือ ทุกทีอาจจะแบบว่า มี character คนนี  จบศิลปากร 
จบจุฬา จบธรรมศาสตร์ จบมหิดล กจ็ะมี character ของทุกคนอันนีใช่ 
แต่ว่า union   ทีมันเป็นร่วมกันนีทีจะเกิดได้ว่าคือเดก็ต้องมีความเป็น
ไทยอะไรบ้าง อันนีคงต้องเป็นในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัยต้องมา
คิดกัน นีคือความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วกป็รัชญาของเราหรืออะไรก็
ตามทีทาํเพือประชาชนกต้็องเป็นสิงทีปลูกฝังให้เด็กมี character นีให้
ได้ …”  
   “…เราก็มีจุดยืนของเรา  เรา have to be Thai culture ต้องศึกษา
วัฒนธรรมไทยต้องมาเรียนรู้  มันเป็นประเดน็ทีสําคัญจะทาํงานกิจการ
นิสิต คนทาํงานกิจการนิสิตกต้็องมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย
ทีเราเองกมี็จุดเด่น กต้็องมาเรียนรู้ตรงนีร่วมกับเราด้วยไม่ใช่ว่าเราไปวิง
ตามเค้าไปหมด …”  

   “…ไม่ว่าจะเป็น alumni เก่า คนทีผ่านงานด้านกิจการนิสิตยังหวน
กลับมาช่วยงานมากกว่า %  คนทีเคยผ่านงานตรงนีมา คนทีเคยผ่าน
กิจกรรมมาก็ยังเป็นห่วง ก็ยังกลับมา support ดูแลน้อง ยังห่วงใย มี
อาจารย์เกษียณแล้วก็กลับมาช่วยสอน ซึงจะ train เดก็รุ่นใหม่ให้เกิด
ภาวะผู้นาํ เกิดความเป็นพลเมืองดี เกิดจิตอาสา เราก็เหมือนโรงเรียน
สอนนายอาํเภอ นีคือจุดแขง็    ทีเรามีวิชาต่าง ๆ เหล่านี ซึงมันเป็นวิชา
ของการศึกษาทัวไป…”  
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4. รูปแบบการบริหารขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Style) 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัรูปแบบการบริหารขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้จิยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น ไดแ้ก่   . ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Style) หรือการทาํงานเป็นทีม โดยเปิด
โอกาสให้ผูที้เกียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  2. ผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษามีคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งัในดา้นความทุ่มเทและความเสียสละ  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคัญแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองรูปแบบการบริหารขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  (S : Style)  ไวด้งัต่อไปนี 

 

   “…มีการทาํงานเป็นทีม  มีการแบ่งงาน  กระจายงานกันทาํ  เชือฟัง
ผู้นาํ  มีการประชุมกัน  ประชุมภาคการศึกษาละ  ครัง  ซึงผู้บริหารก็
จะเข้าร่วม เขาจะคิดกิจกรรม  เราเป็นตัวทีคอยสนับสนุน   ให้นาํ
แนะนาํ  และช่วยเหลือเมือเขาต้องการมีพุธบ่าย  เพือการทาํกิจกรรม  
ไม่มีการเรียนการสอน   เป็นนโยบายเลยมีคนอยู่ เวรคอยดู   เช่น  
พยาบาล  หอพัก…”  

 

   “…ถ้ามองจริง ๆ ก็นักศึกษามีความอิสระในการทาํกิจกรรม แต่ว่า 
character ของเด็กแต่ละทีในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไป 
กิจกรรมกอ็าจจะแตกต่างกันไป แต่ว่าบางอย่างมันกอ็าจจะมีลักษณะที
คล้าย ๆ กันอยู่…”  
 

    “…ปรับปรุง  ฟืนฟู  คุณธรรม  จริยธรรม  จบไปแล้วเป็นคนดี  ทํา
กิจกรรมแล้วกระตุ้นคุณความดี  อะไรเป็นสิงทีถูก  อะไรเป็นสิงทีผิด  
อะไรทีไม่ควรทาํ  เช่น  บัณฑิตไทย  โตไปไม่โกง   ซึงกส็ําเร็จดีอาจจะ
ต้องมีการขยายออกไป .  เพิมโครงการ  คุณธรรม  จริยธรรม  บาํเพญ็
ประโยชน์  เพือให้นักศึกษารู้  เสียสละ  มีผลต่อด้านจิตใจ…”  

 

   “…การทาํงานเป็นทีม  มีจิตอาสา  เป็นสิงทีสําคัญ  การทาํกิจกรรมจะ
ช่วยเราแก้ปัญหา  ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร นักศึกษาทีไม่เคยทํา
กิจกรรม  จะเกิดปัญหาติดขัด  เด็กทีทํากิจกรรมจะได้เปรียบ  และ
บางครัง  ผู้ปกครองอยากให้เรียนอย่างเดียว…”  
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.ทักษะ ความรู้ และความสามารถขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(S : 

Skill)          

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัทกัษะ ความรู้ และความสามารถขององค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ดังนี   มีความเชียวชาญในการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ และไดรั้บการยอมรับจากผูที้เกียวขอ้ง  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความ
คิด เ ห็นเ กียวกับ เ รืองทักษะ  ความ รู้  และความสามารถขององค์กรนิ สิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา(S : Skill)ไวด้งัต่อไปนี 

 
 

   “…คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ อันนีจะหล่อหลอม  พอเขา
ออกไปมีทักษะด้านวิชาการทีมีการเรียนการสอนได้ทักษะทางวิชาชีพ
ของตนเองร่วมกับทักษะกิจกรรมทีเขาทาํ ประสบการณ์ชีวิตทีอยู่ ใน
สังคมมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากทีเรียนในห้องเรียน เราจะมีกิจกรรม 
นอกห้องเรียน …”  

 

   “…มากกว่าเป็นผู้นาํคือ เช่น ให้เค้าทาํงานเป็น เช่น ง่าย ๆ เทคนิคการ
จัดทาํงบประมาณ การจัดทาํโครงการ เทคนิคการวางแผนงาน เทคนิค
การประชุม เวลาเค้าทาํงานเค้าก็ต้องประชุม บทบาทในทีประชุมเป็น
ยังไง  เค้าก็ได้ทํางานเป็น  เลขาทํางานเป็น  ประธานทํางานเป็น 
กรรมการก็ทํางานเป็น  เค้าก็ออกไปทํางานข้างนอก  เรืองการเงิน 
ระเบียบการเงินเค้าก็ต้องเรียน  เรืองใบเสร็จ ก็แล้วแต่โครงการของ
เค้า…”  
 

   “…กระบวนการกเ็ชิญชวนคนมาทาํงาน แล้วแต่รวมกลุ่มได้มากน้อย
เท่าไหร่ นายกทีจะประสบความสําเร็จกต้็องมีเพือนเยอะ มี connection 

เยอะ  เค้าถึงจะทาํได้  เราถึงจัดโครงการพวก leadership นีให้เป็นแหล่ง
ทีเค้าต้องมาเจอกันแล้วสร้างความสัมพันธ์กันทีจะทาํให้เกิดการทาํงาน
ร่วมกันได้  แล้วแบ่งงานตามความความถนัดของแต่ละคน…”  
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5. บุคลากรทเีกยีวข้องกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Staff)  

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญได้ตอบคาํถามเกียวกับบุคลากรทีเกียวข้องกับองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น ไดแ้ก่   . มีหน่วยงานและ
ผูรั้บผิดชอบดูแลการจดักิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษาและบูรณาการงานวิจยั  การบริการวิชาการ  

กีฬา  และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  2. มีการสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพือพฒันาประสบการณ์
ทางวชิาการและวิชาชีพแก่สมาชิกองคก์รนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสมาํเสมอ  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั
แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

(S : Staff) ไวด้งัต่อไปนี 
 

   “…กิจกรรม พัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน 5 ด้าน ด้านวิชาการ ด้าน
ทาํนุบาํรุงวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม ด้านนันทนาการและเรืองของ
สุขภาพของอาสาพัฒนา และบาํเพญ็ประโยชน์ ขอให้อีกด้านหนึง ด้าน
ที 6 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษานีแหละ 
สอนให้เขาสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ …”  
 

   “…ตอนเรียนจากอดีต-ปัจจุบัน กิจการนักศึกษามีการเปลียนแปลง   
ต้องการงานอาสา เพราะฉะนันเราบอกว่าถ้าเป็นน้องปี  กิจกรรมอาสา 
เป็นพลเมืองทีดี  เช่น  ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปลูกต้นไม้ในสวนหน้า
คณะ  ปีที  อยู่ สังคมรอบข้าง  เราก็จะไปทาํแถว ใต้ทางด่วนก็มีสลัม 
และน้องเราก็ทาํมาก่อนแยกขยะ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดทาํโครงการที
เขาสามารถแยกขยะ เพือหารายได้   นีคือหวงัไว้ว่าปี  และปี  คือ ต้อง
เป็นอะไรทีจับต้องได้ เป็นอะไรทีเขาเอาวิชาชีพเริมไปใส่คือปี -  แบบ
นี …”  

 

        . งบประมาณขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (M : Money) 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได้ตอบคาํถามเกียวกบังบประมาณขององค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้ ดงันี   มีการจดัสรรงบประมาณเพือสนบัสนุนการจดั
โครงการพฒันานิสิต/นกัศึกษาและองคก์รนิสิต/นกัศึกษา    โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัเรืองงบประมาณขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (M : Money)ไว้
ดงัต่อไปนี 
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    “….จุดแขง็ก็คือมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง แล้วก็มีการส่งเสริม             
ไม่ว่าจะด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ยกตัวอย่างทีคณะครุศาสตร์   กมี็
การจัดสรรงบประมาณลงไปมากให้กับเรืองของกิจการนิสิตฯ…” 

   “….ส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลือนเป็นสิง
สําคัญ การจัดกิจกรรมของนศ.เป็นเงินนศ. ไม่ใช่ของมหาลัย ให้สิง
ต่างๆ คือเรืองของสิงอาํนวยความสะดวก เรืองเครืองมือ  วัสดุอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที เพราะฉะนัน อันนีจะเอืออาํนวยความ
สะดวกให้เขา ถ้าไม่มีงบประมาณในการขบัเคลือน มนัจะล่าช้า …” 

การวเิคราะห์จุดอ่อน 

สภาพสังคมในปัจจุบนัทีการดาํเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึน  นิสิต/นกัศึกษาขาด
ความอดทนในกิจกรรมทีถูกบงัคบั  กดดนั  เช่น  กิจกรรมการรับนอ้ง  ลกัษณะโครงการเพือพฒันา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา ยงัขาดคุณลกัษณะ  CSR  หรือ Cooperate Social Responsibility ทีเชือมโยง
การสนับสนุนและความร่วมมือจากภายนอก  การบริหารและการจดัการองค์กรเพือการพฒันา
กิจการนิสิต/นกัศึกษา ไดมี้การเชือมโยงงานดา้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันากิจกรรม
ดา้นต่างๆ มีการกาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบงานในลกัษณะการสังการและควบคุมจากบนลงล่าง   

การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบบางครังเกิดความซําซ้อน    บุคลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการบริหารจัดการ   และสมรรถนะในการวางแผนและการทาํงานวิจยัเพือการพฒันา
ความคิดริเริม สร้างสรรค์    ระบบการดาํเนินงานทีขาดความยืดหยุ่น  มีการกาํหนดแผนล่วงหน้า 
แผนการเงินซึงเป็นตวัทีควบคุมโครงการผูบ้ริหารขาดการพิจารณานโยบายในเชิงผลกัดนัรองรับ
ระเบียบต่าง ๆ ในการพฒันาให้นิสิต/นกัศึกษา มีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์   ดว้ยกระบวนการและ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีเอือประโยชน์ต่อการพฒันาโดยการลงมือปฏิบติัจริง   

การบริหารจดัการภายในองคก์รยงัขาดประสิทธิภาพ  ขาดกลยุทธ์การควบคุมดูแล ในการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษาใหเ้กิดภาวะผูน้าํความคิดเชิงสร้างสรรค ์ คือ  คิดนอกกรอบ คิดหลายดา้น  การ
จดัระเบียบงานยงัไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรเท่าทีควร  ไม่มีระบบส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งอาจารยที์ปรึกษาดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษาให้เติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นกัศึกษา จึง
ทาํให้จาํนวนอาจารยใ์นการช่วยงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาลดลงไปเรือย ๆการจาํกดังบประมาณ
ส่งผลต่อการวิเคราะห์และพฒันางานให้กา้วหน้าทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวะสังคมในยุคปัจจุบนั
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆในประเทศไทยขาดการกาํหนดคุณลกัษณะหลกัร่วมกนัของบณัฑิตทีพึง
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ประสงค์   เช่น  การพฒันาให้นกัศึกษามีความเป็นไทยมีความเป็นชาติร่วมกนั  ไม่มีการกาํหนด
แผนพฒันาผูน้าํและทิศทางการพฒันาผูน้าํในแต่ละชนัปี (year base planning)  ทกัษะในการทาํงาน
ร่วมกบัคนอืนจะน้อยลง  โครงสร้างเรืองระบบตวัชีวดัทีจะวดัคุณภาพกิจการนิสิต/นกัศึกษา ขาด
ความเทียงตรงการวดัผลสวนทางกบัการปฏิบติั เพราะตวัชีวดัส่วนมากเป็นทฤษฎีไม่สะทอ้นการ
ปฏิบติักิจกรรมทีแทจ้ริง  ช่องทางการสือสารเพือดาํเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ขาดการฝึกทกัษะการใช้
ประโยชน์ทีถูกตอ้งและปลอดภยัจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น social media ทาํให้มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั
นอ้ย  เกิดปัญหาภายในองคก์ร และทาํให้เกิดความขดัแยง้  การจดักิจกรรม โปรแกรมการฝึกอบรม
พฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษา ไม่เนน้การสร้างเครือข่ายผูน้าํ   ขาดหลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้าํขาด
เวทีในการแสดงออกของผูน้าํ (creative leadership) เพือส่งเสริมประสบการณ์มากขึนส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการประกวดนวตักรรม เพือให้นิสิต/นักศึกษาทาํกิจกรรมทีตอ้งใช้ความคิดมากขึน 

นิสิต/นักศึกษายงัขาดการพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์  เพราะกิจกรรมการดาํเนินงานจะถูก
กาํหนดในลกัษณะเป็นงานประจาํทีมีลกัษณะแบบเดียวกนัในทุกๆปี   เพราะฉะนนัควรเปิดโอกาส
ให้นิสิต/นกัศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมและลกัษณะงาน     สถานทีในการจดักิจกรรม
เพือการพฒันามีไม่เพียงพอ นิสิต/นกัศึกษาไม่ตระหนกัในความสําคญัของกิจการ ขาดความเขา้ใจที
ชัดเจนในเรืองของกิจการนิสิต/นักศึกษาและการบริหารโครงการตามหลักการทางวิชาการที
เหมาะสม  ขาดการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพือการพฒันาในครังต่อไป   จาํนวนนิสิต/

นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมมีปริมาณลดลงเนืองมาจากภาวะการเปลียนแปลงของสังคมปัจจุบนั
และจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  ทศันคติของอาจารยแ์ละผูป้กครองทีเนน้ให้นิสิต/นกัศึกษาในดา้น
ผลสัมฤทธิทางการเรียน จึงขาดการสนบัสนุนการทาํกิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา  ปริมาณภาระงาน
ของอาจารยที์ปรึกษาเพิมมากขึนไม่สามารถดูแลกิจการนิสิต/นกัศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง  ดงัรายละเอียด  

ดงันี 

 

. กลยุทธ์ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Strategy) 

กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลสําคัญได้ตอบคําถามเกียวกับกลยุทธ์ขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้เป็น   ประเด็น ได้แก่  . ยงัไม่มีการติดตามและ
ควบคุมการดาํเนินงานทีจะสะทอ้นความสําเร็จในการดาํเนินงานในระดบักลยุทธ์ขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาทีชดัเจน  .  องค์กรนิสิต/นกัศึกษายงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
พฒันามหาวิทยาลยัอยา่งชดัเจน  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองกลยุทธ์
ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : Strategy)ไวด้งัต่อไปนี 
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“…ในการพัฒนากิจการนิสิตฯ ในปัจจุบันก็คือการไม่ตระหนักใน
ความสาํคัญ ขาดความเข้าใจในการดาํเนินกิจการนิสิตฯ  แล้วกย็ังไม่ได้
ใช้ PDCA ถามว่ามาจากไหนก็ประกันคุณภาพเค้าบังคับให้ใช้กิจการ
นิสิตนักศึกษา…”  

   “…มีปัญหาภายใน  ปรับทัศนคติในกอง  แค่ -   คน  แต่ความ
ขัดแย้งกันเยอะ  เนืองจากการสือสารน้อย    มีปฏิสัมพันธ์น้อย  พูดคุย
กันน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการสือสาร  one  way  โดยการส่ง e-mail   แต่ก็
สามารถทาํงานด้วยกันได้  แต่จะต้องแบ่งงานให้ชัดเจน  โครงสร้างงาน
ไม่ชัดเจน  ทาํให้ต้องปรับโครงสร้างภายใน…”  

 

 

 .  โครงสร้างขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Structure) 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาซึง
ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น ได้แก่ . หน่วยงานราชการมีลกัษณะเป็นองค์การแบบสูง 

(Tall Organization) ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน  . มีกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา ทาํให้การดาํเนินงานไม่คล่องตวั  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั
แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองโครงสร้างขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : 

Structure)ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…สรุปให้ว่า จุดอ่อนก็คือโครงสร้างเรืองระบบตัวชีวัดทีจะวัด
คุณภาพอะไรทังหลายมนัสวนทางกับการปฏิบัติ…”  

 

“…นักศึกษาเช้าถึงบ่ายก็มีเรียน  กว่าจะได้กลับมาทาํเอกสารเรือง
การเงิน  เรืองโครงการ  ก็ช่วงเย็น ๆ แล้วกองกิจเค้าก็ทํางานเวลา
ราชการ เค้ากจ็ะเลิก  โมง  โมงครึงตามระเบียบของเค้า บางทีเอกสาร
เรืองการเงินมนัเลยช้าเพราะว่าเงินออกช้า…”  
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. ระบบการปฏิบัติงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : System)  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัระบบการปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
ในสถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น    ประเด็น ไดแ้ก่  . ระบบการปฏิบติังานของ
แต่ละหน่วยงานในองค์การยงัขาดความเชือมโยงกนั  .  กิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษามกัจะ
ดาํเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกันทุกๆ ปี ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ . การจดักิจกรรม/

โครงการต่างๆ ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเชือมโยงกบัชุมชน โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั
แสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองระบบการปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

(S : System) ไวด้งัต่อไปนี 

 

   “…เพราะว่าเราไม่ได้มีแผนในการสร้างผู้นาํเลย เราต้องการให้มาเรียน
หนังสืออย่างเดียว ทุกวันนีเค้า design การจัดการศึกษาเน้นเรืองของ
การเรียนการสอน ไม่ได้เน้นเรืองของสมรรถนะ แล้วกต็อนจบนีก็เน้น
ทีเกรด  เพราะฉะนันถ้าจะให้ดีต่อไปในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษต้อง
ได้ IT ต้องได้ ความเป็นผู้นาํต้องได้ …”  

“…แต่ก็มีจุดอ่อน คือทําให้เด็กของเราไม่ค่อยคิดอะไรก้าวหน้า
ทันสมยั การยึดรูปแบบประเพณีมาก บางทีเดก็คิดอะไรทีมันก้าวหน้าก็
ได้รับปฏิกิริยากลับมาในทางลบนิดหน่อย ทาํให้เด็กไม่ค่อยคิด แล้วก็
การส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตัวตามความคิดความเชือของเค้า มีการ
ส่งเสริมน้อย…”  

 

   “…ตัวประเดน็ปัญหาเราตอนนีคือถ้าเป็นโบราณเราทาํเลียนแบบท่าน
ผู้ใหญ่กจ็ะทาํ model เราศึกษาโดยการเลียนแบบแล้วเราก ็adapt บางอัน
ใส่เข้าไปให้ทันสมัยขึน แต่เมือมาถึงทุกวันนีครูก็หนักใจ คือมันได้
เปลียนไป เพราะว่าอะไร ทุกคนตีกรอบว่าจะต้องอย่างนีอย่างนัน นึกถึง
ภาระงาน   ทาํอันนีเสร็จไม่เป็นภาระงาน นันคือตัวทาํลายความคิดริเริม
สร้างสรรค์ของอาจารย์หรือแม้กระทังลูกศิษย์…”  

 

 .   ค่านิยมทมีีร่วมกนัขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Shared values) 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัค่านิยมทีมีร่วมกนัขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้เป็น  3  ประเด็น ได้แก่  . ค่านิยมและความเชือของ
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องค์กรนิสิต/นักศึกษาทีสืบทอดกนัมามกัขดัขวางการเกิดขึนของแนวคิดใหม่ๆ   . ค่านิยมและ
ทศันคติของอาจารยแ์ละผูป้กครองมกัมุ่งเนน้ใหนิ้สิต/นกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนมากกว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  . นิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมและการเป็นสมาชิกขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา จึงไม่ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมและ
การดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง
ค่านิยมทีมีร่วมกนัขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : Shared values)  ไว้
ดงัต่อไปนี 

 

    “…มีเด็กใช้เทคโนโลยีมากขึน  จะตีกรอบก็ไม่ได้  หอพักเราก็มี            
ไม่พอ  เดก็สบายขึน  ไม่ค่อยมาเข้าร่วม  คิดว่ามีทีเข้าร่วมตลอด  น่าจะ 
20 % พ่อแม่เลียงเดก็  แบบสะดวกสบายมากขึน  เดก็ไม่อดทนเรืองบีบ
บังคับ  กดดัน  เช่น  การรับน้อง  เด็กไม่ทน  ทนความกดดันไม่ได้  

หอพักไม่พอ และเดก็ทีเรียนกไ็ม่ค่อยทาํกิจกรรม ไม่ค่อยมีใจกว่็าได้…”  
 

 “…นักศึกษากจ็ะสนใจกิจกรรมมหาวิทยาลัยน้อย เช่น แทนทีเค้าจะ
มารวมกลุ่มกันเพือเรืองนี ๆ กไ็ม่สนใจ การทีเค้ามาจะมารวมตัวกันเพือ
ตังสมาคม ชมรม มันน้อย เมือเค้ามีลู่ทางมีช่องทางของเค้าเองมากขึน 
งานกิจการนักศึกษาก็จะเปลียน การทีจะสนับสนุน การเตรียมพร้อม
เพือทีจะให้เค้าจัดกิจกรรมกันเองกอ็าจจะลดบทบาท กิจการนักศึกษาจะ
ไปหนักทางด้านกฎเกณฑ์ วิธีการ ทีจะทาํให้เค้าสามารถจบการศึกษา 
เรียนรู้ คือเป็นพวก “…facilitate บทบาทในการจัดการ ในการดูแล ใน
การประสาน จะน้อยลง   เค้าจะให้ความสาํคัญกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย
น้อยลง…”  
 

   “…พ่อแม่ควรจะมีส่วนร่วมควรจะรับรู้ควรจะเข้าใจในเรือง
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา  พ่อแม่ทีไม่เข้าใจ
จะต่อต้านอย่างมากไม่ให้ลูกเข้ามายุ่ง จริง ๆ ลูกกต้็องยุ่งเพราะว่าวัยของ
เค้าเค้าต้องอยู่กับสังคม วัยของคนทีอยู่ในมหาวิทยาลัย 18-20 เป็นวัยที
อุทิศตัวเองเพือส่วนรวม แต่ตัวทีสกัดกันมากทีสุด  คือ  พ่อแม่ อย่าทาํ
เลยลูกเสียเวลา เดียวไปกินเหล้า เดียวไปเทียว เดียวไปนันนี  พ่อแม่กไ็ม่
ค่อยชอบไม่สนับสนุน ในบางมหาวิทยาลัย…”  
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 . รูปแบบการบริหารขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (S : Style) 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัรูปแบบการบริหารขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้  คือ ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาขาดความสามารถใน
การบริหารจดัการทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
เรืองรูปแบบการบริหารขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (S : Style)ไวด้งัต่อไปนี 
 

   “…นักศึกษาค่อนข้างจะเปลียนไปในทางทีทาํให้ส่งเสริมความเห็น
แก่ตัว ส่งเสริมประโยชน์เฉพาะตัวมากขึน    เป็นความรับผิดชอบ
ส่วนตัวมาก หมายถึง  ตัวนักศึกษา  กิจการนักศึกษาในยุคใหม่ต้องไป
ในแนวทางนี ถ้ามาสู่ประเด็นทีตังไว้ เราต้องสอนให้เค้ามี creative 

character สอนให้เค้าเป็นคนทีมีความคิดสร้างสรรค์ แล้วเค้าต้องเป็น
ผู้นาํตัวเค้าเอง แล้วก็สามารถมีบทบาทในการนาํในสังคมได้ การนาํ
ตัวเองเค้าต้องมี creativity…”  
   “…นักศึกษาก็จะสนใจกิจกรรมมหาวิทยาลัยน้อย  มารวมตัวกันเพือ
ตังสมาคม ชมรมน้อย เมือเค้ามีลู่ทางมีช่องทางของเค้าเองมากขึน  งาน
กิจการนักศึกษาก็จะเปลียน การทีจะสนับสนุน การเตรียมพร้อม
เพือทีจะให้เค้าจัดกิจกรรมกันเองกอ็าจจะลดบทบาท กิจการนักศึกษาจะ
ไปหนักทางด้านกฎเกณฑ์ วิธีการ ทีจะทาํให้เค้าสามารถจบการศึกษา 
เรียนรู้ คือเป็นพวก facilitate บทบาทในการจัดการ ในการดูแล ในการ
ประสาน จะน้อยลง เค้าจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย
น้อยลง…”  
 

.  ทกัษะ ความรู้ และความสามารถขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (S :  

Skill) 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัทกัษะ ความรู้ และความสามารถขององค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้จิยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น ไดแ้ก่   . ยงัไม่มีการ
แลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทังในและ
ต่างประเทศทีจะนําไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาอย่างสร้างสรรค ์          

. ขาดเวทีในการแสดงออกของผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา เพือช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดย
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทกัษะ ความรู้ และความสามารถขององคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (S : Skill) ไวด้งัต่อไปนี 
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   “…จุดอ่อนของนศ.ส่วนใหญ่ ทีทาํกิจกรรมน้อยลง  เป็นจุดอ่อนใน
เรืองทักษะในด้านนี ทักษะในการทาํงานร่วมกับคนอืนจะน้อยลง แต่
ถามว่ามนัเป็นจุดอ่อนตรงๆ   คือว่า เป้าหมายหลังจบการศึกษาอยากไป
ทาํอะไร ถ้าเขาจะไปทาํงานทีเป็นลักษณะทาํงานร่วมกับคนอืนเยอะ ถ้า
เค้าขาดทักษะทางด้านนีไป หรือแท้กระทังไปทาํงานกับองค์กรต่างๆ
อันนันก็จะ เ ป็นจุดอ่อน  ถ้า เ ค้ า ทีทํางาน  เ ดียวนีการทํางานมัน
เปลียนแปลง เพราะว่าอันนีถ้าเค้าทาํงานไม่ต้องพึงพาใคร เช่น พวก
พัฒนาซอฟท์แวร์ พัฒนาอะไรอย่างนี ตรงนี กแ็ทบไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อน
แล้ว มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป้าหมายของเค้าต้องการทีไปทาํอะไร แต่ว่า
โดยลักษณะของธรรมชาติของมนุษย์นีการไม่ได้เข้าทาํกิจกรรมกับผู้ อืน
มากๆมนักถื็อว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึง…”  

 

“…การแบ่งปันข้อมูล knowledge sharing แล้วกก็ารจัดการความรู้ 
ตัวนีมนัเอามาจาก KM คือระบบและกลไกทีจะพัฒนาภาวะผู้นาํมันต้อง
มีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างประสบการณ์ ของรุ่นก่อน รุ่นหลัง และ
ระหว่างสถาบัน   เหมือนกับ 360 องศา  เราแลกเปลียนกันว่า ใครไป
ค้นพบ มีประสบการณ์ทีดีกเ็อามาแลกเปลียนเรียนรู้กันกคื็อการแบ่งปัน
ข้อมลู…”  

 

. บุคลากรทเีกยีวข้องกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (S : Staff)  

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบับุคลากรทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 5  ประเด็น ไดแ้ก่   . ยงัขาดการประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของผูน้าํและสมาชิกองค์กรนิสิต/นกัศึกษา   2. ยงัขาดแผนการ
พฒันาสมรถนะของผูน้าํและสมาชิกองคก์รนิสิตทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น  3.  ผูน้าํและ
สมาชิกองค์กรนิสิต/นกัศึกษายงัขาดทกัษะในการสือสาร ประสานงาน และภาษาต่างประเทศ  .  

ยงัไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่งของอาจารยที์ปรึกษาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ให้เติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นักศึกษา  .ภาระงานของอาจารยที์ปรึกษาเพิมมากขึนจึงไม่
สามารถดูแลองค์กรนิสิต/นักศึกษาได้อย่างทวัถึง  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็น
เกียวกบัเรืองบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (S : Staff) ไว้
ดงัต่อไปนี 
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“…คน คือหัวใจ ผมว่า เปลียนผ่านของนักกิจกรรมมันต้องต่างจาก
อาจารย์ถ้าถาม อ.เอง ผมอาจจะเกินไปทีจะย้อนกลับไปตรงนัน ถ้าให้
เราเป็นอาจารย์กับนักกิจกรรม เลือกเป็นอะไร คือ career part ของ อ.
มันจะดูดีกว่า ถ้าจะทาํงานมหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน ก็จะยากทีจะเอา
เพชรเมด็งาม มาอยู่ตรงนีได้ ก็มีข้อจาํกัด ก็ต้องพัฒนาคน ถ้าตัดยอดมา
ไม่ได้ ก็ต้องทาํคนทีเรามีให้ดียิงขึน ผมว่าตรงนีน่าจะเป็นหัวใจ เป็น
หัวใจ และกเ็ป็นสิงทีถ้าเราทาํได้มีโอกาสทาํงานต่อกน่็าจะ focus เรือง
พวกนีให้ดีขึน…” 

 

   “…เรืองหนึงก็คือคุณลักษณะของคนทีจะมาทาํงานเป็นอาจารย์ด้าน
กิจการนิสิต ณ วนันีถามว่ามหาวิทยาลัยเองเห็นความสําคัญหรือไม่ทีจะ
ดูแลอาจารย์ส่งเสริมอาจารย์ให้มาเติบโตในสายงานกิจการนิสิตซึง ณ 
วันนีคนรุ่นใหม่ คือ  รุ่นเก่าทาํมาดีมากแล้วแต่ถ้ามันไม่มีคนรุ่นใหม่มา
สืบสานเดินตามรอยทีผู้ใหญ่ทาํไว้ ทุกวันนีอาจารย์รุ่นใหม่อย่างเราก็
โดนเรือง workload เราจะต้องทาํวิชาการ เค้าไม่สนใจเรืองกิจกรรม นี
คือจุดอ่อนทีมองในเชิงโครงสร้างของงานกิจการนิสิต อาจารย์ช่วยงาน
ลดลงไป …”  
 

“…ณ ปัจจุบันนีการจะพัฒนาเด็กมันจะต้องบูรณาการ แต่ขณะนีเป็น
จุดอ่อนทีกิจการนิสิตกับฝ่ายวิชาการรู้สึกเหมือนมันแยกส่วนกัน ตรงนี
ก็เป็นจุดอ่อนทีทําให้คนทีจะมาช่วยงานด้านกิจการนิสิตมันไม่
คล่องตัว …”  

 

ส่วนที   ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก   โอกาสและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (PEST 

Analysis )  

ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกทีมีผลกระทบต่อการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (PEST 

Analysis ) ซึงประกอบดว้ย (1) ผลกระทบจากการเมือง ( P : Political) (2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจ 
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(E : Economic)  (3) ผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรม (S : Socio-Cultural) และ (4) ผลกระทบ
จากเทคโนโลย ี(T : Technological) โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

 

โอกาส (Opportunity) 

ในประเทศไทยมีฐานในการพฒันาองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงไดแ้ก่ 

องค์กรของมหาวิทยาลยัในการดูแลกิจการ มีโครงสร้างทีชัดเจน คือทุกมหาวิทยาลยัก็จะมีงาน
กิจการนิสิต/นกัศึกษาขึนมาเป็นหน่วยงาน  มีรองอธิการบดีเป็นผูก้าํกบัดูแล  และอธิการบดีทุกคน 

คณบดีทุกคน เมือเขา้มารับตาํแหน่งก็ตอ้งมีนโยบายทีจะพฒันานิสิต/นักศึกษาของตวัเอง โดยใช้
กิจกรรม ลกัษณะงานกิจการนิสิต/นกัศึกษา เป็นงานทีใหญ่มาก เป็นรูปธรรม มีการจดับุคลากร จดั
วางตวัคนทีเหมาะกบัสายงานไดค้รบถว้นบริบูรณ์  เนืองจากวา่งานกิจการนกัศึกษาเป็นแผนงานรอง
จากงานวชิาการ ประกอบกบัในประเทศไทยมีมรดกวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถินทีหลากหลาย 

จึงเป็นโอกาสง่ายในการปรับเปลียนกระบวนการดาํเนินกิจกรรมและในปัจจุบนัความเจริญทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคญัต่อการจดัการศึกษาทีหลากหลาย จนกลายเป็นสังคมแห่ง
ความรู้  ทีทรัพยากรสําคญัคือความรู้ในการสร้างความไดเ้ปรียบและเป็นเครืองมือทีสําคญัในการ
จดัการตนเองเพือพฒันาคุณภาพชีวติ  และเพิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทาํให้มีการ
ตืนตวัในเรืองของการเรียนรู้  ทาํให้ทุกส่วนให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษา  ประกอบกบัความ
ตอ้งการบุคลากรในวยัทาํงานมีจาํนวนเพิมมากขึน  จึงทาํให้เกิดโอกาสการผลิตบณัฑิตและการ
บริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน   ประกอบกบัอิทธิพลของเศรษฐกิจทีมีการ
แข่งขนักนัอยา่งเขม้แขง็  แนวโนม้เศรษฐกิจทีอยูบ่นพืนฐานความรู้  และผลผลิตทีมีคุณภาพ  ทาํให้
สถาบนัอุดมศึกษาต้องเร่งพฒันาการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพในทุกมิติ  ทงัด้านความรู้  ทกัษะ  

ความสามารถและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์   การทีบริบทภายนอกเปลียนแปลงนีส่งผลต่อ
กิจการนิสิต/นกัศึกษา ซึงการดาํเนินงานจะอยู่อย่างเดิมไม่ไดมี้การปรับแนวคิดการพฒันาโดยการ
ถ่ายทอดแนวคิด CSR  ใหก้บันิสิต/นกัศึกษา  ในเรืองความรับผดิชอบต่อสังคม  

อีกทงันโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาสู่ระดบัโลก (World 

Class University) และนโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ทาํให้เกิดการสร้างความ
ร่วมมือทางดา้นการศึกษากบัประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน   มีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั  การ
เรียนรู้ภาษาระหวา่งกนั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้สถานศึกษาตืนตวัในการพฒันาให้เขา้กบั
การเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคตไดมี้การเปลียนกาํหนดการปิดภาคเรียนทาํให้วงจรทุกอยา่ง
เปลียนแปลงเป็นโอกาสดีทีในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษา  ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาสอดคลอ้ง
กบัสภาพจริงของสังคม  เช่น การจดักิจกรรมรับน้องใหม่ในทางสร้างสรรค์  นิสิต/นกัศึกษาส่วน
ใหญ่มาจากภูมิภาคต่างๆ มีความเขา้ใจในการพฒันากิจกรรมการพฒันาต่างๆให้กบัชุมชน  เกิด
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โอกาสในการปรับตวัเพือการพฒันา  สังคมภายนอกให้การยอมรับ และเห็นความสําคญัในการ
ส่งเสริมพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษา  ผูบ้ริหารมีมุมมองในเชิงผลกัดนันโยบายรองรับระเบียบต่าง ๆ  

ในการพฒันาให้นิสิต/นกัศึกษา มีภาวะผูน้าํตอ้งลงมือปฏิบติัจริงตอ้งไปเจอผูค้น อยากให้มีบุคลิกที
จะเป็นผูน้าํสร้างสรรค ์โดยใช้กระบวนการจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีเอือให้อาจารยแ์ละนกัเรียน
เกิดทกัษะ( learning by doing )  คุณลกัษณะของผูน้าํองคก์รกิจการนิสิต/นกัศึกษามีความเสียสละ 

เช่น St’Jonh Volunteer  มีการร่วมมือกบัหอการคา้และการบินไทยไดฝึ้กทกัษะในการเสริมสร้าง
ผูน้าํในโครงการ Smile Station  คุณลกัษณะของนิสิต/นกัศึกษา ในสังคมปัจจุบนัมีความทนัสมยั 

(modernize)มากขึน คือมีการเรียนรู้และรู้จกัการใชเ้ทคโนโลยี เช่น  social media ในการทาํกิจกรรม
พัฒนา  จึ ง เ ป็นโอกาสในเ รืองของการสือสารด้านทังแ ง่บวกและแ ง่ลบชุมชนรอบๆ
สถาบนัอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยให้กิจกรรมพฒันาได ้มีการปรับเปลียนการทาํกิจกรรมเพือ
สังคม  เช่น จากเดิมทีทาํค่ายอาสาพฒันาชนบทตอ้งเดินทางกนั 200-300 กิโลเมตร   ก็มีการพิจารณา
พืนทีรอบๆในการทาํกิจกรรมทีไม่เกิน 100 กิโลเมตร มีการวิเคราะห์ระบบงานใช้ลกัษณะทีเป็น
บูรณาการ สโมสรหลายๆสโมสรมาร่วมทาํกนั  แต่อาจจะไม่ทาํทีเดียวทงัหมด  เป็นการสร้างความ
ยงัยนืกบัสถานที   เป็นการช่วยพฒันาชุมชนและนิสิต/นกัศึกษาไดไ้ปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคือได้
ประโยชน์ทงัสองฝ่าย คือตวัเด็กเองไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และชุมชนไดรั้บการพฒันาจากนิสิต/

นกัศึกษา ตรงนีเป็นส่วนทีเกือกูลกนัสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายทีสถาบนัการศึกษาตอ้งมีการผลิต
บณัฑิต ศิลปวฒันธรรม บริการสังคม   ดงันนัการทีมีชุมชนอยูร่อบๆสถาบนัการศึกษาจึงเป็นโอกาส
ประการหนึงทีสถาบนัการศึกษาต่างๆตอ้งดาํเนินการเสริมสร้างกิจการนิสิต/นกัศึกษา ในทิศทาง
และรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมภายนอก 

 ในด้านของความก้าวหน้าในตาํแหน่งของอาจารย์ทีทาํงานด้านการพฒันากิจการนิสิต/

นกัศึกษา  พบว่า ทางสกอ. พยายามจะผลกัดนัเปิดโอกาสช่องทางใหม่ทางสายรับใช้สังคมหรือ 

อาจารยที์ทาํงานในเรืองนิสิต/นกัศึกษา  ใหข้อตาํแหน่งทางวชิาการไดเ้ป็นสายรับใชส้ังคม เป็นเรือง
ใหม่ทีผลักดันยงัไม่ค่อยชัดเจนนักและมีการกําหนดตัวชีวดัเรืองของมาตรฐานนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา เป็นโอกาสทีจะมีบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ มาพฒันางานกิจการนิสิต/

นกัศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  ดงัรายละเอียด  ดงันี 

 

 . ผลกระทบจากการเมือง  (P : Political) 

  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได้ตอบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากการเมืองทีส่งผลต่อ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปได้เป็น  ประเด็น  ได้แก่  1.  

รัฐบาลสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีสนับสนุนคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองของ
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ประเทศ  2.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาสู่ระดบัโลก (World Class 

University) และนโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทาํให้เกิดการสร้างความร่วมมือ
ทางดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน   3.ผูบ้ริหารมีมุมมองในเชิง
ผลักดันนโยบายและระเบียบต่างๆ  เพือพฒันาให้นิสิต/นักศึกษาให้มีบุคลิกทีจะเป็นผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์  .สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดช่องทางใหม่ในการขอตาํแหน่งทาง
วิชาการทางสายรับใช้สังคมหรืออาจารยที์ทาํงานในเรืองนิสิต /นักศึกษา  . หน่วยงานต่างๆ ให้
ความสําคญักบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทาํให้มีการตืนตวัในเรืองของการเรียนรู้ 

ซึงทุกส่วนให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาและกิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษา   6.ทุกภาค
ส่วนให้การยอมรับ เห็นความสําคญั และเกิดความร่วมมือระหวา่งกนัในการพฒันาและเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํใหก้บันิสิต/นกัศึกษา โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองผลกระทบ
จากการเมือง  (P : Political) ไวด้งัต่อไปนี 

   “…ต้องยกเครืองใหม่ ต้องคิดใหม่ ผู้บริหารระดับนโยบาย เอาระดับ
นโยบายการสนับสนุนของ สกอ.ก่อน ดูแลส่วนกิจการนักศึกษาด้วย
การพัฒนานักศึกษา สกอ.ต้องคิดใหม่ด้วยการทาํพัฒนานักศึกษาต้อง
พัฒนาพืนฐานความเป็นจริงว่าเดก็ไม่มีทางเลือกจะทาํกิจกรรมอีกต่อไป
แล้ว เพราะกิจกรรมข้างนอกมากกว่าข้างใน มันมีความสนใจไม่เท่าข้าง
นอกทีมากกว่า ทาง สกอ.ควรสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มุ่ งสู่
อาชีพ…”  

 

  “…มีอยู่แล้วมีอยู่บ้างแต่คือเดก็กไ็ม่ได้ realize เรืองภายนอกมากนัก  
จริง ๆ มนัสาํคัญ ถามว่าเค้าสนใจเรืองอาเซียนรึเปล่ากไ็ม่มาก แค่รู้ทัว ๆ 
ไป สนใจปัญหาการเมืองไหน ประท้วงน้อยแล้ว เค้าสนใจปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม ความยากจนแค่ไหน กไ็ม่ค่อยสนใจ เนืองจากสังคมมี
ระบบ มีตัวแทน มีสภาอะไรขึนมาค่อนข้างชัดเจน ทาํให้ปัญหาทีมีอยู่
คนทัว ๆ  ไปไม่ต้องเข้าไปเกียวข้องมากนัก  เป็นคนทีเกียวข้องก็
เกียวข้องไป เค้าจึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานีมากนัก ทีสําคัญคือ
พวก media พวก technology ทีทาํให้เค้ามีรูปแบบอืน มีช่องทางอืน มี
วิธีการอืนทีเค้าจะสามารถแสวงหาตัวเค้าเอง…”  
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    “…ทุกคนมีส่วนเกียวข้องในการบริหารงาน  ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน  ผู้บริหาร อาจารย์ คณะ  หน่วยงาน  ชุมชน  ทุกส่วน
เกียวข้องกัน   มีความเท่าเทียมกัน  สําคัญหมด นิสิตก็สําคัญ ทุกกลุ่ม
ต้องมานังคุยกัน ถึงจะช่วยกันทาํงานได้ ถ้าไม่มีการคุยกันเลย งานกไ็ม่
เกิด เพราะไม่นิสิตไม่ให้ความร่วมมือด้วย กเ็ป็นไปไม่ได้ …”  

 

2. ผลกระทบจากเศรษฐกจิ (E : Economic)   

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได้ตอบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากเศรษฐกิจทีส่งผลต่อองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  คือ  อิทธิพลของเศรษฐกิจทีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทาํ
ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งพฒันาการจดัการศึกษาและการพฒันานิสิต/นกัศึกษาทีมีคุณภาพในทุก
มิติ  โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรืองผลกระทบจากเศรษฐกิจ (E : 

Economic)  ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…trend บริบทรอบ ๆ ตรงนีมันได้ทัง 2 ด้าน จะมองว่ามันเป็น
อุปสรรคหรือเป็นโอกาสก็ได้ มันอยู่ ทีตัว process ถ้ากิจการนิสิต 
บุคลากร อาจารย์ เข้าใจและมองเป็นโอกาส  มันก็จะเป็นโอกาส 
อย่างเช่น AEC จะเข้ามา กระแสมันมา เราจะไม่ตามกระแสกไ็มได้ แต่
ถ้าเราตามมากจนเกินไปจนหลุดจุดยืนของเราเอง เรามีภูมิปัญญา เรามี
วฒันธรรมทีดีงามของเราตรงนีมันกเ็ป็นตัวโอกาส แต่ถ้าต้องวิงตามเค้า
อยู่ตลอดเวลามนักเ็ป็นอุปสรรคนิสิต อาจารย์ กต้็องรู้จักปรับตัว เปลียน
แผน มนักก็ลับมาทีหลักการยืดหยุ่น…”  

 

“…ให้ทางภาคธุรกิจมีส่วนรวม เปิดโอกาสนักศึกษาได้ใช้ภาคธุรกิจ
ได้ฝึกธุรกิจนันๆ แล้วปัจจุบันเป็นเรืองการสหกิจศึกษา เพราะว่าเรา
สร้างคุณลักษณะทีดีสาํหรับเดก็  ต้องให้แนวคิด CSR  กับเดก็ด้วยต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม   ทําประโยชน์กับประเทศ เพราะเค้าไป
บริการวิชาการ  และภาคภูมิใจทีได้ให้การบริการ…”  
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“…หน่วยงานภายนอกสนับสนุนและให้ทุนการศึกษา เช่น การไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  การทํากิจกรรม  เหมือนเป็นการโฆษณา
หน่วยงานนันไปด้วย …”  

 

3. ผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรม (S : Socio-Cultural)  

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรมทีส่งผลต่อ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น  ประเด็น  ได้แก่   . 

ความตอ้งการบุคลากรในวยัทาํงานมีจาํนวนเพิมมากขึน  จึงทาํให้เกิดโอกาสการผลิตบณัฑิตและ
การบริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน  . บริบทภายนอกมีการเปลียนแปลง
ส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดในการพฒันาทีมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดเชิง
สร้างสรรค์  .  นิสิต/นกัศึกษาส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคต่างๆ จึงมีความเขา้ใจในความแตกต่างและ
หลากหลายทางวฒันธรรม  .  ชุมชนรอบๆ สถาบนัอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการพฒันานิสิต/

นกัศึกษา   โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองผลกระทบจากสังคมและ
วฒันธรรม (S : Socio-Cultural) ไวด้งัต่อไปนี 
 

“…เรา Design  กิจกรรม  ในเครือข่ายการประสานงานกับ
เครือข่ายดีความร่วมมือดีกับภายนอกได้รับงบประมาณจากหน่วยงาน
อืน  เช่น  สกอ,  เงินในพระราชดาํริ,  บัณฑิตไทย  หรือไปทาํเครือข่าย
กับหน่วยงานอืนๆ…”  

 

“…มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก  กับชุมชน  ในรูปของชุมชน
การเมืองก็ให้เข้าร่วม  เราก็มีส่วนช่วยเหลือ  กับนักศึกษาทีมีผลการ
ชุมนุมประท้วงการเมืองทีอยู่ใกล้ๆ…”  

 

“…เห็นความสาํคัญของการทาํกิจกรรมนอกเหนือจากเรียน  การ
เรียนการสอนอย่างเดียวไม่พอทีจะทําให้เด็กคนนึงเป็นบัณฑิตทีพึง
ประสงค์ได้โดยสมบูรณ์  เรียนอย่างเดียวโดยไม่สนใจคนรอบข้าง   ไม่
สนใจสังคมเลย  โลกจะแคบ  โอกาสทีเจอแล้วค่อยเอือเฟือ  ค่อนข้าง
ยาก  แต่ถ้าเรา  ทาํบุญตักบาตร  ไปทาํจิตอาสา  เป็นการปลูกฝัง  และ
ช่วยเหลือสังคมบริบทของกิจกรรมนักศึกษา  ยังคงอยู่ เพียงแต่เป็นตาม
สภาวะ…”  
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“…ชุมชนก็มีส่วนร่วมในการช่วยให้กิจกรรมพัฒนาได้  ลองดู
รอบๆทีไม่เกิน  กิโลเมตร รอบๆมหาวิทยาลัย มีจุดไหนทีควร
พัฒนาบ้างและก็ทาํในลักษณะเครือข่ายอย่างเดิม  ทําค่ายอาสาก็ไป
ลักษณะทีเป็นบูรณาการ  สโมสรหลายๆสโมสรมาทาํกันแต่อาจจะไม่
ไปทีเดียวทังหมด สร้างความยังยืนกับสถานทีไปช่วยพัฒนาด้วยและ
เดก็ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคือได้ทัง  ฝังตัวเดก็เองได้เรียนรู้วิธี
ชีวิตชุมชน ชุมชนได้รับการพัฒนาบางอย่างจากม.ตรงนีเป็นส่วนทีเกือ
กัน…”  

“…หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกเค้าเริมมีโครงการทีเรียกว่า CSR มา
จาก Cooperate Social Responsibility การคาํนึงถึงสังคมเค้าก็จะมี
โครงการลดโลกร้อน กระตุ้นต้นไม้สีเขียว กระตุ้นจิตสํานึกอะไรต่าง ๆ 
ของบริษัท มันก็เข้ามาในมหาวิทยาลัย ทีนีมหาวิทยาลัยก็มาปรับเป็น 
USR กเ็ริมมีโครงการพวกนี นีกเ็ป็นโอกาสว่าการทีเราจะเชือมโยงการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากภายนอกได้มันก็คือโอกาสทีมันจะ
เปลียนไปในมิติใหม่ ๆ แทนทีเราจะจัดของเราอยู่อย่างนี เรากจ็ะมีความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึน…”  

 

4. ผลกระทบจากเทคโนโลย ี(T : Technological) 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากเทคโนโลยีทีส่งผลต่อองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   คือ  ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้เกิดการ
จดัการศึกษาทีหลากหลาย จนกลายเป็นสังคมแห่งความรู้ เขา้ถึงไดง่้าย  คล่องตวัขึน และสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง
ผลกระทบจากเทคโนโลยี (T : Technological) ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…กองกิจฯก็ต้อง support หลายอย่าง ต้องปรับตัวไปตาม
กระบวนการทีเกิดการเปลียนแปลงของยุคนี ยุคทีเหมือนกับว่า
เทคโนโลยีก็เข้ามาเยอะขึน แล้วก็เด็ก gen นีจะเป็นเด็ก TIME เคย
เขียนว่าเป็นเดก็ gen me คือเค้า myself อย่างเดียวก็ตาม กต้็องมาดูว่า
ทาํยงัไงทีจะทาํให้เกิด social ทีมนัไม่ใช่อยู่แค่บน IT…”  
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“…เทคโนโลยีมันทาํ workshop ไม่ได้ ทาํกิจกรรมกลุ่มไม่ได้ แต่
เทคโนโลยีช่วยในการเสริมความรู้ หาข้อมูล หมายความว่า คุณมี
เทคโนโลยีจะทาํ workshop ผ่านเทคโนโลยี จะทาํยังไง  จะไปประชุม
กับชาวบ้านผ่าน iPhone กไ็ม่ค่อยช่วย แต่เป็นตัวช่วยในเรืองของการ
นัดหมาย   การข้อความ  ส่งข้อมูล   ค้นคว้าได้  ไม่ ต้อง เข้ามา
มหาวิทยาลัยคุยนัดหมายกันทางเทคโนโลยีได้ แต่การจะไปคุยกับ
ท้องถินเทคโนโลยีไม่ช่วย  เดก็รุ่นใหม่อาจจะสนใจตัวเองมากกว่าสิง
รอบตัว วนั ๆ กน็ังแชท ไม่ได้สนใจสิงรอบตัว …”  

 

 “…เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยได้เยอะ ช่วยประหยัดเวลา  นีคือ
จุดเด่นอีกอย่างของการบริหารงานกิจการนิสิตกคื็อเรืองเทคโนโลยีที
มันเข้ามาช่วยทาํให้เราประสานงานกับเด็กได้รวดเร็วทันการ ให้เรา
แก้สถานการณ์ได้ทัน เมือก่อนการสือสารกว่าจะได้ อย่างเดินทางไกล
แล้วประสบอุบัติเหตุต่างจังหวัดต้องโทรกันวุ่นวายมันไม่ทันการณ์ 
เรืองของเทคโนโลยี social media ทังหลายช่วยให้คนทีทาํงานด้าน
กิจการนิสิตทาํงานง่ายขึน เข้าถึงง่าย ทันสถานการณ์ขึน…”  

 

“…มีเทคโนโลยี  facebook  ,  มี webboard  ให้ร้องเรียน  เช่น  
เรืองทุน  ร้องเรียน  เกียวกับสิทธิประโยชน์ของเขา  หรือ  กลุ่ ม
นักศึกษาอืนๆ  ทีมีการรวมตัวกัน…”  

 

อุปสรรค (Threat) 

ลกัษณะการทาํงานในปัจจุบนันีมีการเปลียนแปลง  โดยมีการทาํงานในรูปแบบทีไม่ตอ้ง
พึงพาใคร เช่น พวกพฒันาซอฟท์แวร์    จุดนีเองเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกบัผูอื้น 

ขาดการปฏิสัมพนัธ์และการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีร่วมกนั  เกิดอนัตรายจากการใช ้social mediaที
ผิด หรืออาจทาํให้นิสิต/นกัศึกษา จะเขียนหรือย่อความไม่เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเป็นตวัเสริมให้
เป็นอยา่งนนั ดงันนัทกัษะบางประการของนิสิต/นกัศึกษาจะหายไป   มีพฤติกรรมการทีตอบสนอง
อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรม (IT liter lazy)  ซึงส่งผลกระทบต่อการพฒันากิจกรรมนิสิต/
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นกัศึกษาทาํใหไ้ม่เกิดความกา้วหนา้อยา่งเตม็ที   การเจริญเติบโตทางดา้นเทคโนโลยีและการสือสาร
อย่างรวดเร็วนี  ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษามีการปรับตวัเพือให้ทนัต่อการเปลียนแปลง และปรับ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนผ่านทางบทเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึน  ส่งผลต่อการ
ปฏิสัมพนัธ์และสัมพนัธภาพของนิสิต/นกัศึกษาทีลดลงการเขา้ร่วมกิจกรรมเพือการพฒันาเป็นไป
ในลกัษณะการถูกบงัคบัมากกวา่การสมคัรใจ    การเปิดเสรีทางการศึกษาทาํให้มีการแข่งขนัในการ
จัดการศึกษา     ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมาจัดตังในประเทศไทยมากขึน  

ประกอบกบันโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีขาดความต่อเนืองและไม่เป็นรูปธรรมทีชดัเจน  ส่งผล
ต่อการเขา้ศึกษาของนิสิต/นกัศึกษาในสาขาทีขาดแคลนบุคลากร  กิจกรรมขาดการเชือมโยง (link) 

วา่กิจกรรมใดทีเสริมใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่ ขาดการตรวจสอบทฤษฎีวา่บริบทของฝรังกบัไทย
ไปในทิศทางใด   

 ดงันนักิจกรรมนกัศึกษาตอ้งเสริมการตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบทฤษฎีนิสิต/นกัศึกษา
ขาดสมรรถนะดา้นภาษาเมือเปรียบเทียบกบันกัศึกษาอืนๆในประเทศอาเซียน ความสามารถในการ
แข่งขนัเรืองภาษาจะอ่อนมาก  ความสนใจของฝ่ายบริหาร การประเมินการจดัมหาวิทยาลยัชนัเลิศ 

ชนัดี มกัไม่มุ่งเนน้เรืองกิจการนกัศึกษาทงัๆทีเป็นเรืองใหญ่ ความสนใจเรืองนีค่อนขา้งจะตาํ เรือง
พฒันาคนถูกมองขา้มไป ในเชิงนโยบายก็คือตอ้งมองวา่ทุกอยา่งมีการเปลียนแปลง เช่น ระยะเวลาที
เหมาะสมในการจดักิจกรรม  ควรคาํนึงถึงปริมาณคนเขา้ร่วม หรือขอ้เสนอเชิงนโยบายจากผูบ้ริหาร
ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  เช่น การจดัตารางสอนทีไม่เอือต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม ทาํให้เกิดขอ้จาํกดั
ในการพฒันา   การบริหารจดัการงบประมาณทีไม่บรรลุเป้าหมายทีแทจ้ริง  กระทรวงศึกษาธิการได้
สํารวจวงการศึกษาประเทศไทยเราจดัสรรงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาสูงทีสุดในอาเซียน 

แลว้ก็มากเป็นอนัดบั 2 ของโลกเราจดัสรรปี 57 ทีกาํลงัใช้อยู่ 22 % ของ GDP ทงัหมด ลงไปที
กระทรวงศึกษาฯ 480,000 ลา้นบาท แต่วา่ 95% เป็นเงินเดือนค่าจา้ง เป็นงบดาํเนินการ ไปถึงผูเ้รียน
ประมาณ 4.5% เท่านนัเอง  อีกทงัเสถียรภาพทางการเมือง ณ วนันี   ทีมีการเปลียนแปลงยงัไม่นิง 

ส่งผลทาํให้การบริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ทีเคยทาํได้เต็มรูปแบบมีผลกระทบนิสิต/นักศึกษา 
อาจารย ์ก็ตอ้งรู้จกัปรับตวั เปลียนแผน โดยใชห้ลกัการยืดหยุน่จะทาํกิจกรรมอะไรก็ตาม ตอ้งมีแผน
สาํรองไวร้องรับอุปสรรคจากปัจจยัภายนอก  ดงัรายละเอียด  ดงันี 

 

 . ผลกระทบจากการเมือง  (P : Political) 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากการเมืองทีส่งผลต่อองคก์รนิสิต/

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   ซึงผู ้วิจ ัยสามารถสรุปได้เ ป็น   ประเด็น   ได้แก่   .  มี
สถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศเขา้มาจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยมากขึน .นโยบาย



 
 

255 
 

 
 

การศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และเป็นรูปธรรม  . ความสนใจของฝ่ายบริหาร
ในมหาวทิยาลยัมกัให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานของหน่วยงานทีจะช่วยสนบัสนุนการจดัลาํดบั
มหาวิทยาลยั โดยมกัไม่ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา  .การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาต้องมีการ
ปรับเปลียนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ  . การเปลียนแปลงกําหนดการเปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลยัทาํให้วงจรการดาํเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาเปลียนแปลง โดยเฉพาะใน
เรืองการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัโรงเรียน  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
เรืองผลกระทบจากการเมือง  (P : Political) ไวด้งัต่อไปนี 

 

  “…ผมคิดว่ามนัมีผลตัวใหญ่มากกว่า หมายความว่า เนืองจากการเมือง
เปลียนรัฐมนตรีศึกษาบ่อยจนการศึกษามันเป๋ด้วยการเมืองเปลียน นัน
อันที 1 อันที 2 ระดับนโยบายการศึกษามองว่าระบบการศึกษาไม่มี
คุณภาพ มันก็เลยสร้างโซ่ตรวนมารับระบบการศึกษาทาํทังประกันทาํ
อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนันทุกอย่างเป็น paperwork หมดมัน
กลายเป็นว่าอาจารย์ไม่ได้ทาํหน้าทีการสอน 100% อาจารย์ไม่ได้พัฒนา
ตัวเอง 100% มัวแต่ไปทาํพวก paperwork เพือตอบโจทย์ประกัน
คุณภาพ …”  

 

   “…เวลาทาํค่าย   ไม่ตรงกัน  ปิดเทอมไม่พร้อมกันกับโรงเรียน  เพราะ
เปิดตามอาเซียน    มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   วางแผน
ลาํบาก…”  

   “…นักศึกษาไม่สนใจปัญหาการเมือง   ประท้วงน้อยแล้ว เค้าสนใจ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความยากจนแค่ไหน กไ็ม่ค่อยสนใจ เนืองจาก
สังคมมีระบบ มีตัวแทน มีสภาอะไรขึนมาค่อนข้างชัดเจน ทาํให้ปัญหา
ทีมีอยู่คนทัว ๆ ไปไม่ต้องเข้าไปเกียวข้องมากนัก เป็นคนทีเกียวข้องก็
เกียวข้องไป เค้าจึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานีมากนัก…”  
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2. ผลกระทบจากเศรษฐกจิ (E : Economic)   

กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัได้ตอบคาํถามเกียวกับผลกระทบจากเศรษฐกิจทีส่งผลต่อ
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  คือ  สภาพเศรษฐกิจการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้
เกิดการแข่งขนัในการเรียนและการทาํงานมากขึน ทาํให้นิสิต/นกัศึกษาในปัจจุบนัมกัไม่สนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองผลกระทบจาก
เศรษฐกิจ (E : Economic)  ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…ทุกวันนี นักศึกษาก็จะคิดว่า  เรียนหนักมากอยู่แล้ว  รู้แต่เฉพาะ
หน้าไปก่อน  แล้วค่อยเพิมเติมทีหลัง  ไม่ตืนตัว  และเดก็ทีเรียนก็ไม่
ค่อยทาํกิจกรรม  ไม่ค่อยมีใจกว่็าได้ …”  
 

   “…ค่าเทอม ทุกอย่างกแ็พงขึน เศรษฐกิจบ้านเมืองกไ็ม่ดี ครอบครัว
พ่อแม่เองก็ไม่ใช่ว่าจะส่งเสียลูกมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกันได้
ทุกครอบครัว  เด็กกลุ่มทีเค้ามีสติปัญญาดี สามารถเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ แต่เค้าอาจจะมีข้อจาํกัดเรืองของเงินทอง…”  

 

3. ผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรม (S : Socio-Cultural)  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรมทีส่งผลต่อ
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ซึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น   ประเด็น  ไดแ้ก่   . 

สภาพสังคมในปัจจุบนัมีสิงมวัเมา เช่น แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เกมออนไลน์ ซึงมีผลกระทบต่อ
ความสนใจของนิสิต/นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ   .กระแสการบริโภคนิยมของเยาวชน
ในปัจจุบนัทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสมต่อการพฒันา  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัเรืองผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรม (S : Socio-Cultural) ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…ปัจจุบันกิจกรรมนักศึกษามันแตกต่างจากในสมัยก่อน ระบบของ
สังคมมันเปลียน ปัญหาเป็นระดับประเทศชาติ   แต่ว่าคนสนใจดูแล
น้อยมาก นักศึกษากเ็ลยเข้าไปมีบทบาท เค้าก็คิดว่าเค้าควรไปมีส่วน
ในการช่วยเหลือสังคม แก้ปัญหาสังคม ปัญหาชนบท บทบาทในการ
ไปช่วยเหลือสังคมกจ็ะมีมาก ปัจจุบันผมว่ามนัเปลียน สังเกตว่าเค้าไม่
ค่อยสนใจ เพราะว่า มีคนจัดการดูแลแล้ว คุณกท็าํหน้าทีของคุณ ผมก็
ทาํหน้าทีของผม เค้าค่อนข้างมองเป็น individual …”  
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 “…เรืองของเดก็ กต้็องบอกว่า modernize ขึน กต้็องมีเทคโนโลยีที
เราต้องเรียนรู้กคื็อต้องรู้หลักว่าเดก็ยุคนี gen นีเค้าจะอะไรบ้าง social 

media เข้ามา หรือในเรืองของการสือสารกับเด็กมันมีทังแง่บวกและ
แง่ลบ อันตรายจากการใช้ social media ทีผิด…”  

 

“…การเปลียนแปลงของสังคม ภายนอกเยอะมาก  วัฒนธรรมที
เปลียนไป  ทาํให้กิจการนิสิตกิจการนักศึกษามันเปลียน มันทาํให้มี
ปัญหาเพิมมากขึน  เช่น การใช้ชีวิตของวัยรุ่น ของนักศึกษา สมัยนีไอ
ทีเข้ามาเกียวข้องเรืองของการสังสรรค์มาเกียวข้องเรืองของภาวะ
เศรษฐกิจเกียวหมดเลยมันเชือมโยงกันเช่น นอนดึกเนืองจากมี
สังสรรค์กัน   สิงทีตามมาพอมีกิจกรรมกไ็ม่เข้าร่วมกต็ามมาสังสรรค์
ทะเลาะวิวาท เรืองกิจการพิเศษมาดูแลเรืองระเบียบวินัย สังสรรค์
อ าจจะ มี เ รื อ งย า เสพ ติด เ กี ย ว ข้อ ง  มี ปัญหา อีกแ ล้ ว  ฉะ นัน
สภาพแวดล้อม ภายนอกเป็นปัจจัยทีสําคัญมากๆทีทาํให้การทาํงาน
กิจการนิสิตประสบปัญหา…”  
 

“…ทีนีก็มีปัญหาอยู่ เนืองจากเค้าเรียนหนักมาก  คนเลยสนใจทํา
กิจกรรมน้อยลง เดก็สมยันีชอบสบาย พ่อแม่จัดการให้เสร็จไม่ต้องดิน
รนปากกัดตีนถีบ ไม่ practice เป็นเรืองทีน่ากลัวมาก เพราะว่าพ่อแม่
รวย ฐานะดี มีลูกน้อย ทุกอย่างเลยเงินซือได้หมด เพราะพ่อแม่จัดการ
ให้เสร็จ พอมาอยู่มหาวิทยาลัยเรืองอะไรกไ็ม่สน เหนือยกไ็ม่ได้ เหงือ
ออกก็ไมได้ เดินจากหอมามหาวิทยาลัยก็ไม่เอา เมือเป็นอย่างนีมัน
เปลียนไป กิจการนักศึกษายุคนีเป็นยุคทีวิกฤติอยู่ ว่ามีคนมาสนใจ
น้อย…”  
 

4. ผลกระทบจากเทคโนโลย ี(T : Technological) 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลกระทบจากเทคโนโลยีทีส่งผลต่อองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  คือ  . การใช้ Social Media ทีไม่เหมาะสมทาํให้นิสิต/

นกัศึกษามีพฤติกรรมการทีตอบสนองอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรม IT literacy  .  รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนผา่นทางบทเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึนส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์
และสัมพนัธภาพของนิสิต/นักศึกษาทีลดลงทาํให้การเขา้ร่วมกิจกรรมเพือการพฒันาเป็นไปใน
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ลกัษณะการถูกบงัคบัมากกว่าการสมคัรใจ  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
เรืองผลกระทบจากเทคโนโลยี (T : Technological) ไวด้งัต่อไปนี 

 

“…ขณะเดียวกันสมัยก่อนพวก social media กมี็น้อย การสือสารถึงกัน 
การใช้ชีวิตร่วมกันผ่าน social media มันน้อย การใช้ชีวิตร่วมกันมัน
ต้องไปเจอกันเลย ต้องมีสมาคม ชมรม วิถีชีวิตสมัยก่อนของเค้ากไ็ด้เจอ
กัน ตังเป็นสมาคม เป็นชมรมเป็นศูนย์นิสิตนักศึกษา  แต่ปัจจุบัน  
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เค้าสามารถใช้ชีวิตรวมกลุ่มผ่าน social 

media ได้ โดยทีเค้าไม่ต้องไปเจอกันก็ได้ นาน ๆ เจอกันที เค้ามี
เครือข่ายของเค้าอีกแบบหนึง มันเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมทีต่างคน
ต่างอยู่ ไม่ใช่รวมกลุ่มทางสังคมทีทุกคนต้องมา ผมคิดว่ามันเปลียนไป
แล้ว…”  
 

“…ความสนใจของอาจารย์ทีดูแลกิจการนักศึกษาทีสนใจความ
เปลียนแปลงมีน้อย เค้าต้องไปดูระเบียบ ดูกฎเกณฑ์ ดูกระบวนการและ
ขนัตอน ดูงานหลัก ๆ เช่น งานแนะแนว งานลงทะเบียน งานอะไรพวก
นีมาก แต่การทีเค้าจะมาศึกษาเรืองการเปลียนแปลง social media มีผล
ยังไงกับเด็ก เด็กเปลียนไปแล้วควรทาํยังไง เค้าให้ความสําคัญตรงนี
น้อย เท่าทีผมสังเกต เค้าให้ความสาํคัญกับการเปลียนแปลงน้อยทัง ๆ ที
เดก็เปลียนแปลงไป…”  
 

ส่วนท ี3 ผลการวเิคราะห์การดําเนินงานองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทจีะส่งผล
กระทบเชิงบวกและเชิงลบในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557-2556) 

 ผลกระทบเชิงบวก 
 

 ) การยกระดับในด้านมาตรฐานและคุณภาพการดําเนินงานกจิการนิสิต/นักศึกษา  
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  การยกระดบัในดา้นมาตรฐานและคุณภาพการดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษา   โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
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“…ในเรืองของตัวชีวัดมาตรฐานนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเดิม 
ด้านกิจการนิสิต/นักศึกษานันจะไม่ได้ตาํแหน่งทางวิชาการ ปัจจุบันนี
ทาง สกอ.เปิดช่องทางใหม่ทางสายรับใช้สังคมหรืออาจารย์ทีทาํงาน
ในด้านนิสิต/นักศึกษาทีจะออกทํางานรับใช้สังคม ทางด้านนีเป็น
ช่องทางหนึง แทนทีจะเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ทางด้าน
วิชาการเป็นผู้ รับใช้สังคม ซึงการพัฒนาและส่งเสริมอย่างนี น่าเป็น
โอกาสหนึง ในเมืออาจารย์ได้ทํางานด้านกิจการนิสิต/นักศึกษามี
โอกาสก้าวหน้าต่อไป...”  

 “…มหาวิทยาลัยทําการพัฒนาคนต้องมุ่ งไปสู่จุดหมายทีเรียกว่า 
Global Citizenship คือ มีความเป็นพลเมืองโลก ประชาอาเซียน คือ 
ส่วนหนึงของประชาคมโลก เราต้องพัฒนานิสิต/นักศึกษาของ
ประเทศไทย โดยมีแผนการสร้างผู้นาํซึงจะต้องสร้างภาวะผู้นาํตังแต่
เด็กและมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองจนถึงระดับอุดมศึกษา ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศสิงคโปร์ การสร้างผู้นาํเขาสร้างกันตังแต่เดก็...”  

) การสนับสนุนด้านงบประมาณและการสนับสนุนในส่วนของนโยบายในการทํากิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการสนบัสนุนในส่วนของนโยบายใน
การทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…งบประมาณการสนับสนุนการทาํกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา
เป็นเรืองทีสําคัญ ทางมหาวิทยาลัยเองให้นิสิต/นักศึกษาวิเคราะห์
ประโยชน์ทีได้รับแต่ละกิจกรรมทีเสนอโครงการ และพิจารณาความ
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยต่อกิจกรรมทีเสนอของแต่ละชมรม 
แต่ละองค์การในทุก ๆ ด้าน ซึงสภาพผู้แทนนิสิต/นักศึกษามีระเบียบ
กาํหนดการเบิกจ่ายงบประมาณไว้อย่างชัดเจน...”  
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“…งบประมาณทําให้การทํากิจกรรมนันเต็มที  เ มือการทํา
กิจกรรมสามารถทาํได้เต็มที น่าจะส่งเสริมภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผู้นาํองค์กรนิสิต/นักศึกษา...”  

 

 “…มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาให้นิสิต/นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ มีวินัย ต้องให้งบประมาณสนับสนุน อาคารสถานที เพือให้
นิสิต/นักศึกษาได้มีเวทีทีจะคิดทีจะทาํ....”  

. 

) การมีส่วนร่วมของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในการคิดสร้างสรรค์กจิกรรมด้วย 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  การมีส่วนร่วมของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในการคิดสร้างสรรคกิ์จกรรม
ดว้ย โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…การมีส่วนร่วม ผมพูดโน้มไปในทาง Empowerment คือ การ
เสริมพลังอํานาจให้กับนิสิต /นักศึกษา  เพือพัฒนาภาวะผู้ นํา เชิง
สร้างสรรค์  เพราะถ้าไม่มีส่วนร่วมแล้วเราก็ไม่สามารถไว้วางใจ
มอบหมายงานให้ทาํได้...เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาเป็นผู้ คิดสร้าง
กิจกรรมทีตนเองสนใจขึนมาเอง...”  

 

“…มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้นาํนิสิต/นักศึกษา ได้มามีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาํแผนกิจการนิสิต/นักศึกษา...”  

 

) รูปแบบกจิกรรมในการพัฒนากจิการนิสิต/นักศึกษามีความหลากหลาย ตรงกบัสนใจ
ของนิสิต/นักศึกษา เพอืกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กบันิสิตนักศึกษา 
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กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  รูปแบบกิจกรรมในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษามีความหลากหลาย ตรง
กบัสนใจของนิสิต/นกัศึกษา เพือกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันิสิตนกัศึกษา โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…สิงหนึงทีการดาํเนินกิจการนิสิต/นักศึกษาต้องคิด คือรูปแบบ
กิจกรรมทีมีความหลากหลายมากขึนและทันต่อสถานการณ์ของ
สังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เมือ  ปีทีแล้ว เขียน
เว็บไซด์ไม่มีใครนึกว่าจะมีอาชีพนีขึนมา เข้าเรียนมหาวิทยาลัยไป
แล้วปีที  เรียน สาขาคอมพิวเตอร์ ยังไม่มีอาชีพนีเกิดขึนมา แต่พอ
เรียนมหาวิทยาลัยปีที 3 ขึนปีที 4 พวกเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้รับการ
พัฒนาขึนมา กิจการนิสิต/นักศึกษาก็ต้องคิดกิจกรรมในการพัฒนา
มาช่วยพัฒนานิสิต/นักศึกษาเพิมมากขึน ...”  

 

   “…แนวทางพัฒนา กิจกรรมทุกกิจกรรม ต้องดีและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ไม่ใช่ทาํแล้วมันไม่ดีต่อทังคน สิงแวดล้อม สังคมต่างๆ 
ต้องกิจกรรมทีดี ทาํแล้วคนทีพบเห็นสามารถศรัทธาได้ ยอมรับและ
ศรัทธากิจกรรมไหนทีคนพบเห็นแล้วไม่ได้เรือง ใครแล้วแต่เห็นมัน
ไม่ดี ดังนัน ผมว่าเป็นไปไม่ได้หลอก แม้ปัจจุบันและในอนาคต มุ่ง
กิจกรรมทีก่อให้เกิดให้คนมีศีลธรรมจริยธรรม ให้มีจิตสํานึกต่อ
ตนเอง สังคม ประเทศชาติ กิจกรรมทีดีงาม…”  

 

    “…การทาํกิจกรรมต้องพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้คิดเชิงอาชีพให้ได้ 
มีความหลากหลายของกิจกรรม ซึงเน้นการฝึกทักษะการติดต่อ
ประสานงานและการเจรจาต่อรองกับองค์กรภาคธุรกิจ...”  
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) การบูรณาการกจิกรรมกบัวชิาการร่วมกนั เพอืให้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการ
ดําเนินงานกจิการนิสิต/นักศึกษา 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  การบูรณาการกิจกรรมกบัวิชาการร่วมกนั เพือให้เห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของการดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาโดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นไว้
ดงัต่อไปนี 

 

“…เกียวกับกิจการนิสิต/นักศึกษาแบบใหม่ เป็นวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยนาํเสนอการทาํกิจกรรมนักศึกษาแบบใหม่ บูรณาการเข้า
ไปในวิชาเรียนเลย เราจะไม่มีกิจการนักศึกษาแล้วเข้าไปในการเรียน
การสอน เราทดลองแล้ว เราทําการวิจัย เมือก่อนแยกกันระหว่าง
กิจกรรมกับวิชาการ ต่างคนต่างทาํ และทะเลาะกันด้วย เพราะแย่งเวลา
กันมาบูรณาการกัน ต่อมาจัดแบบใหม่ 40 : 60 วิชาการเอาไปในวิชามี
โปรเจคเบส เราจะเอาเข้าไปในวิชาทังหมด ต่อไปไม่ต้องถามว่าทาํครบ
ทุกคนไหม…”  

 

   “…กิจการนิสิต/นักศึกษาต้องเสริมด้านวิชาการให้นิสิต/เอาไปใช้ ซึง
จะทาํให้เห็นว่างานกิจการนิสิต/นักศึกษามีประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 
และมีประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษา...”  

 

) การสร้างเครือข่ายการดําเนินกจิการนิสิต/นักศึกษากบัองค์กรธุรกจิภาคเอกชน ในการ
พฒันาความรู้ความชํานาญและลกัษณะทพีงึประสงค์ของบัณฑิต 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. - )  คือ  การสร้างเครือข่ายการดาํเนินกิจการนิสิต/นักศึกษากบัองค์กรธุรกิจ
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ภาคเอกชน ในการพฒันาความรู้ความชาํนาญและลกัษณะทีพึงประสงคข์องบณัฑิต   โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทาํกิจกรรม
ของกิจการนิสิต/นักศึกษากับภาคองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ในการฝึก
และพัฒนาทักษะ ความชํานาญ และบุคลิกภาพ เพือให้เตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานในองค์กรธุรกิจภาคเอกชน…”  

“…การสร้างคนหรือคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของบัณฑิตออกสู่
สังคมนัน ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาํหนดวางแผนและคิดเองทาํเอง ซึง
อาจจะไ ม่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันที มีการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนันมหาวิทยาลัยเองต้องสร้างเครือข่าย
ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภาคเองชนในการสํารวจ ความต้องการ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีต้องการขององค์กรธุรกิจ อีกทังเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์การ โดยการสนับสนุนกิจกรรมเพือพัฒนาคุณลักษณะ
บุคลิกภาพ ทักษะความรู้ความชํานาญในด้านอาชีพให้แก่นิสิต/นัก
ศึกษา...”  

 

) การปรับหลกัสูตรและกจิกรรมของกจิการนิสิต/นักศึกษา เพอืให้สอดคล้องกนัมากขึนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - )  คือ  การปรับหลกัสูตรและกิจกรรมของกิจการนิสิต/นกัศึกษา เพือให้สอดคลอ้ง
กนัมากขึนในภูมิภาคอาเซียน  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
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“…ต้องเอาหลักสูตรการศึกษาของแต่ละประเทศมาพิจารณาดูว่า
มีอะไรทีขาดและมีอะไรทีดีอยู่แล้ว กิจการนิสิต/นักศึกษาของแต่ละ
ประเทศเสริมอย่างไร กต้็องทาํงานคูกับงานด้านวิชาการ...”  

 

“…กองกิจการนักศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทีจะ
ตอบสนองนิสิต/นักศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศ...” 

 

 ผลกระทบเชิงลบ 

 ) การไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ของกจิการนิสิต/นักศึกษา 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  การไม่เห็นความสําคญัและประโยชน์ของกิจการนิสิต/นกัศึกษา  โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…การให้ความสําคัญของกับกิจการนิสิต/นักศึกษาของผู้บริหาร 
คือ ถ้าผู้บริหารไม่ให้ความสาํคัญ หรือไม่เข้าใจกิจการนิสิต/นักศึกษาว่า
ทาํไปทาํไม ก็เป็นเรืองยากในการดาํเนินงานกิจการนิสิต/นักศึกษาให้
ประสบผลสาํเร็จได้ ความร่วมมือ ความสนใจและเอาใจใส่ในการสร้าง
กิจกรรมทีได้กาํหนดขึนจากนิสิต/นักศึกษาหรือผู้ ทีเกียวข้องเท่าทีควร
...”  

“…องค์กรอิสระหรือองค์กรทัวไปมองบริบทของกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษา เป็นสิงไม่ดี หาว่ากิจการนิสิต/นักศึกษาทาํอะไรไม่รู้ จะทาํให้
ไม่สาํเร็จ...”  
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 ) การปรับตัวไม่ทันกับสังคมทีมีการเปลียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมี
ความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อกิจการนิสิต/นักศึกษาหรือภาวะผู้นําทีไม่
สอดคล้องกบัสภาพทีมันเปลยีนไปเท่าทคีวร 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  การปรับตวัไม่ทนักบัสังคมทีมีการเปลียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที
มีความกา้วหนา้และทนัสมยัอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อกิจการนิสิต/นกัศึกษาหรือภาวะผูน้าํทีไม่
สอดคล้องกบัสภาพทีมนัเปลียนไปเท่าทีควร โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นไว้
ดงัต่อไปนี 
 

“…การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นักศึกษาในการปรับตัวไม่ทันยุค 
Digital พวกเทคโนโลยี ก็อาจจะทาํให้กิจการนิสิต/นักศึกษาไม่
สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไปเท่าทีควร ซึงภาพใน
อนาคตผมมองว่า กิจกรรมนิสิต/นักศึกษานันอาจจะไม่จาํเป็นต้องไป
ปลูกเรือนให้คนยากจนไร้ทีอยู่อาศัย  หรือการออกค่ายโน้นค่ายนี
เหมือนในอดีต แต่กิจกรรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือ Social Media 

เช่น กิจกรรมการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับผู้ พิการทางสายตา เว็บ
ไซด์การกุศลและเว็บไซด์ของมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น ก็เป็นส่วนหนึงใน
การทาํประโยชน์ให้กับกิจการนิสิต/นักศึกษาได้...”  

 

“…สิงสําคัญทีสุดในการดาํเนินกิจการนิสิต/นักศึกษา คือ รูปแบบ
กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที
เกิดการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนานิสิต/
นักศึกษาให้นาํไปสู่การกู้วิกฤตชาติและสังคม วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤต
การเมือง อันนีทีสาํคัญ...”  

 

) จํานวนนิสิต/นักศึกษาทเีข้าระบบมหาวทิยาลัยมีจํานวนลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อ
กจิการนิสิต/นักศึกษาทเีกยีวข้องกบัเรืองสังคมขาดความเข้มแข็งลง 
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กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  จาํนวนนิสิต/นกัศึกษาทีเขา้ระบบมหาวทิยาลยัมีจาํนวนลดนอ้ยลงส่งผลกระทบต่อ
กิจการนิสิต/นกัศึกษาทีเกียวขอ้งกบัเรืองสังคมขาดความเขม้แข็งลง  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั
แสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…กลุ่ มของนิสิต/นักศึกษาทีมาทํากิจกรรมร่วมกันมีขนาดเล็กลง 
กิจกรรมทีเกียวข้องกับเรืองสังคมขาดความเข้มแข็งลง นิสิต/นักศึกษา
สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่ในการทาํงานได้มากขึน ซึงอาจจะ
ทาํให้ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เลย...”  

 

4) สภาพสังคมปัจจุบันคนในชุมชน นิสิต/นักศึกษามีภารกิจอนืทต้ีองทาํเพมิมากขึนส่งผล
กระทบต่อการร่วมมือในการช่วยเหลอืด้านกจิกรรมกบักจิการนิสิต/นักศึกษามีลดน้อยลง 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  สภาพสังคมปัจจุบนัคนในชุมชน นิสิต/นกัศึกษามีภารกิจอืนทีตอ้งทาํเพิมมากขึน
ส่งผลกระทบต่อการร่วมมือในการช่วยเหลือดา้นกิจกรรมกบักิจการนิสิต/นกัศึกษามีลดนอ้ยลงโดย
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
 

“…สภาพสังคมไม่ว่าในเมืองหรือชนบทมันเปลียนแปลงไป แต่ละคน
มีภารกิจเยอะ  เพราะฉะนันจะให้ชุมชนหรือประชาชนทัวไปมา
ช่วยเหลือ คงไม่ว่างหลอกและนิสิต/นักศึกษาเองก็ไม่พร้อม ด้วยมี
ภารกิจมากขึนไปทาํกิจกรรมทีไหนไม่ค่อยได้ เหตุทีตัวเองมีภารกิจอืน 
ๆ ต้องเรียนเสริมวิชานันวิชานีหรือว่ามีกิจกรรมอืน....”  

 

   “…คนรุ่นใหม่อาจจะสนใจตัวเองมากว่าสิงรอบตัว วันหนึง ๆ นังแชท  
ไม่ได้สนใจสิงนอกตัว เพราะฉะนันจิตใจทีจะช่วยเหลือสังคม ออกไป
ดาํรงตนเป็นสติให้สังคมจึงไม่เกิดกับคนรุ่นใหม่...”   
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) การรับเอาวฒันธรรมทไีม่เหมาะสม 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  การรับเอาวฒันธรรมทีไม่เหมาะสม  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็น
ไวด้งัต่อไปนี 

 

   “…นิสิต/นักศึกษาเองมองเรืองรายได้ การทาํกิจกรรมเป็นการเสียเวลา
ไม่ได้ค่าตอบแทน ซึงเด็กสมัยนีมองค่าตอบแทนเป็นใหญ่ ขาดจิตอาสา
การทีจะไปสร้างค่านิยมให้กลับมาอย่างเดิมนันเป็นสิงทีลาํบาก......”  

 

   “…ในอนาคตข้างหน้าสิงทีจะมากระทบ คือ เรืองของ พหุวัฒนธรรม 
การดูแลพัฒนานิสิต/นักศึกษาทีมีความแตกต่างกันในเชิงภูมิหลังจะมี
เพิมมากขึน ๆ ใน  ปีข้างหน้า...สําหรับนิสิต/นักศึกษาของประเทศ
ไทยเองไม่เปลียนแปลง เพราะว่ารับมาเต็มทีแล้ว Korea Style...”  

 

) การขาดความรู้ ขาดทกัษะความชํานาญ และขาดคุณลกัษณะของบุคลกิภาพของ
บุคลากรในสังคม 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 

- )  คือ  การขาดความรู้ ขาดทกัษะความชาํนาญ และขาดคุณลกัษณะของบุคลิกภาพของ
บุคลากรในสังคมโดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

   “…คนทีขาดKnowledge ขาด Skill ขาดคุณลักษณะ Personality 

องค์ประกอบทัง 3 อย่างนี บุคคลเหล่านีจะไม่ได้ถูกเลือกให้ทาํงาน จะ
เป็นโรคจิตมองโลกในแง่ร้าย  ถ้าได้มีโอกาสในสังคมใด  ๆ  ไม่ว่า
ระดับชาติ ระดับโลก จะเป็นปัญหา...”  
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“…นิสิต/นักศึกษาเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่มี
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน นิสิต/นักศึกษากจ็ะ
ขาดทักษะชีวิต ไม่มีการพัฒนาและการผสมผสานควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ในการใช้ชีวิต ซึงมันก็จะทาํให้เขาเป็นคนทีสมบูรณ์แบบไม่ได้
...”  

 

ส่วนท ี4  ผลการวเิคราะห์การดําเนินงานกจิการนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. 2557-2556) ทเีป็นไปได้มากทสุีด 
 

 1) กจิกรรมการดําเนินงานกจิการนิสิต/นักศึกษาทจัีดต้องเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลยีน
ความรู้ ทัศนคติ  

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. - ) ทีเป็นไปได้มากทีสุด  คือ  

กิจกรรมการดาํเนินงานกิจการนิสิต/นักศึกษาทีจดัต้องเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลียนความรู้ 

ทศันคติ  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
 

“…การแบ่งปันข้อมูล และการจัดการความรู้ ตัวนีมาจาก KM คือ 
ระบบและกลไกทีจะพัฒนาภาวะผู้นาํมันต้องมีการแลกเปลียนเรียนรู้
ระหว่างประสบการณ์ ของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง และสถาบันหนึงกับ
อีกสถาบันหนึง แลกเปลียนกัน บุคคลใดมีประสบการณ์ทีดีก็เอามา
แลกเปลียนเรียนรู้กันกคื็อการแบ่งปันข้อมลู ...”  

 

   “...เรืองการแลกเปลียนนิสิต/นักศึกษาในประเทศกไ็ด้ ต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ต้องสนับสนุนเพิมขึน...พัฒนาทางวิชาการมีหลายมิติ ด้าน
วิชาการถ้านิสิต/นักศึกษาสามารถไปประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนเตม็ทีให้ไป....”  
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     “…การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกันโดยการเคลือนย้ายแรงงาน ทาํ
ให้เกิดสภาพสภาพหนึงทีเราเรียกว่าสภาพการแข่งขัน ใครทีมีศักยภาพ
ดีกว่าก็ได้เปรียบ แล้วก็สิงทีคิดว่าทีเขาต้องการมากก็คือคนทีเป็นผู้นาํ
คน…”  

 

) สร้างประสบการณ์เพอืเปิดโลกทศัน์ให้แก่นิสิต/นักศึกษา  
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด  คือ  สร้าง
ประสบการณ์เพือเปิดโลกทศัน์ให้แก่นิสิต/นกัศึกษา  โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็น
ไวด้งัต่อไปนี 

 

     “…การเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต/นักศึกษา ตัวอย่างเช่น เมือ  ปีทีแล้ว 
สกอ.ได้จัดทาํกิจกรรมค่ายอาสาทีประเทศลาวร่วมกันกับนิสิต/นักศึกษา
ลาวทังหมด  เ พือให้ นิ สิต /นัก ศึกษาไทยไ ด้ไปเ รียน รู้และได้ รับ
ประสบการณ์ใหม่ผ่านการทาํกิจกรรมค่ายอาสานัน...”  

 

“…การแลกเปลียนและการให้นิสิต/นักศึกษาได้ไปมีประสบการณ์
ต่างประเทศ ไปเรียนรู้อะไรแปลกใหม่ สิงเหล่านีเป็นตัวขับเคลือนให้
มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติและดูแลนิสิต/นักศึกษาให้ได้รับการเรียนรู้...”  

 

) การจัดสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยให้นิสิต/นักศึกษามีประสบการณ์เพือพัฒนาความรู้ 

เสริมสร้างทกัษะความชํานาญทางด้านภาษา 
 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด  คือ  การจดั
สภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยให้นิสิต/นกัศึกษามีประสบการณ์เพือพฒันาความรู้ เสริมสร้างทกัษะ
ความชาํนาญทางดา้นภาษา  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษนัน 
การจัดสภาพแวดล้อมทีด้านภาษาต่างประเทศทีเอืออาํนวยให้แก่นิสิต/
นัก ศึกษาการโดยต้องมีสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที มีการใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นประจาํทุกวนั…”  
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“…มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้นิสิต/นักศึกษาต้องไปช่วย
นักท่องเทียวในวิชาภาษาอังกฤษโดยแบ่งเป็น  ต้องสอนในหลัก
วิชาการภาษาอังกฤษ อีก  เป็นกิจกรรมทีพานิสิต/นักศึกษากลุ่ม
จิตอาสารู้จัก St’John Volunteer เพือแนะนาํและพาเดินเทียว…”  
 

) การสร้างกจิกรรมด้วยความเป็นจริงของสังคมให้นิสิต/นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
นําไปใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพอสิระเพอืเสริมรายได้ได้จริง 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด  คือ  การ
สร้างกิจกรรมดว้ยความเป็นจริงของสังคมให้นิสิต/นกัศึกษาสามารถเรียนรู้และนาํไปใชป้ระกอบ
อาชีพหรือเป็นอาชีพอิสระเพือเสริมรายไดไ้ดจ้ริง   โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแสดงความคิดเห็นไว้
ดงัต่อไปนี 

 

“…สร้างกิจกรรมด้วยความเป็นจริง  เ ล่นกีฬ าไป  ถ้า
นักศึกษาเล่นกีฬา เราจะให้อาจารย์มาสอนเป็นอาชีพอิสระด้วย 
สมมตินิสิต/นักศึกษาสนใจเล่นโยคะ เขาต้องเป็นคนสอนเจ้าของ
ร้านได้ ต้องสอนการบริหารและจัดการ นิสิตนักศึกษาจะสนใจ
มากกว่าการเน้นแต่ในด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว มหาวิทยาลัย
ได้ทดลองทาํแล้ว พบว่านิสิต/นักศึกษาชอบและสนใจมาก…”  

 

“…เนืองจากสภาพสังคมในปัจจุบันจาํนวนเด็กเกิดน้อยลง 
คนหนุ่มสาววัยทาํงานลดลง การแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึนทาํ
ให้อัตราการตายน้อย ผู้สูงอายุมีจาํนวนเพิมมากขึน ดังนันกิจกรรม
ต่าง ๆ ในอนาคตอาจจะเป็นกิจกรรมทีเกียวกับผู้ สูงวัยมากขึน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพราะปัจจุบันนีมี
การตืนตัวเกียวกับการเมืองกันมากขึน...”  
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) การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ทีเป็นไปไดม้ากทีสุด  คือ  การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัแสดงความ
คิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...การปลูกฝังค่าคุณธรรม ความซือสัตย์สุจริต และแนวคิด
เกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ  CSR ให้กับนิสิต/
นักศึกษา…”  

 

“…การเน้นหนักในกิจกรรมทีส่งเสริมในเรืองหลักธรรมาภิ
บาล และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา
ภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์สาํหรับผู้นาํองค์กรนิสิต/นักศึกษา…”  

 

“…การสร้างกิจกรรมทีให้ความสําคัญในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซือสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีเพิมมาก
ยิงขึน...”  

 

ผลภาพอนาคตต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  ทงั    ท่าน
ถึงภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ  และภาพอนาคตดา้นความเป็นไปได ้ สามารถสรุปไดด้งั
ตารางที    ดงันี 
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ตารางที     ผลภาพอนาคตต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/ 

                     นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) จากการสัมภาษณ์ 

                     ผูเ้ชียวชาญ 

ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ 

)  ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ใ น ด้ า น
มาตรฐานและคุณภาพการ
ดํ า เ นิ น ง า น กิ จ ก า ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา 

)  ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ น ส่ ว น ข อ ง
นโยบายในการทํากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 

)  การมีส่วนร่วมของผู ้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในการ
คิดสร้างสรรคกิ์จกรรมดว้ย 

)  รูปแบบกิจกรรมในการ
พฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษามี
ความหลากหลาย  ตรงกับ
สนใจของนิสิต/นกัศึกษา เพือ
กระตุน้และสร้างแรงบนัดาล
ใจใหก้บันิสิตนกัศึกษา 

) การบูรณาการกิจกรรมกับ
วิชาการร่วมกัน เพือให้เห็น
ความสําคัญและประโยชน์
ของการดํา เ นินงานกิจการ
นิสิต/นกัศึกษา 

 

) การไม่เห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของกิจการนิสิต/

นกัศึกษา 

) การปรับตวัไม่ทนักบัสังคม
ที มี ก า ร เป ลี ยนแปลงด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที
มีความก้าวหน้าและทนัสมัย
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
กิจการนิสิต /นักศึกษาหรือ
ภาวะผูน้ําทีไม่สอดคล้องกับ
ส ภ า พ ที มั น เ ป ลี ย น ไ ป
เท่าทีควร 

) จาํนวนนิสิต/นกัศึกษาทีเขา้
ระบบมหาวิทยาลัยมีจาํนวน
ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อ
กิ จ ก า ร นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ที
เกียวข้องกับเรืองสังคมขาด
ความเขม้แขง็ลง 

4) สภาพสังคมปัจจุบนัคนใน
ชุมชน นิสิต/นกัศึกษามีภารกิจ
อืนทีตอ้งทาํเพิมมากขึนส่งผล
กระทบต่อการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือด้านกิจกรรมกับ
กิจการนิสิต /นักศึกษามีลด
นอ้ยลง 

 

1) กิจกรรมการดาํเนินงานกิจการ
นิสิต /นัก ศึกษาทีจัดต้อง เ ปิด
โอกาสให้ มีการแลก เปลียน
ความรู้ ทศันคติ 

) สร้างประสบการณ์เพือเปิด
โลกทศัน์ใหแ้ก่นิสิต/นกัศึกษา  

)  การจัดสภาพแวดล้อม ที
เอืออาํนวยให้นิสิต/นักศึกษามี
ประสบการณ์เพือพฒันาความรู้ 

เสริมสร้างทักษะความชํานาญ
ทางดา้นภาษา 

) การสร้างกิจกรรมด้วยความ
เ ป็นจ ริงของสั งคมให้ นิ สิต /

นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
นาํไปใชป้ระกอบอาชีพหรือเป็น
อาชีพอิสระเพือเสริมรายได้ได้
จริง 

) การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ตารางที     ผลภาพอนาคตต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/ 

                     นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2557-2556) จากการสัมภาษณ์ 

                     ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 

 

ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ 

)  การส ร้าง เค รือข่ ายการ
ดาํเนินกิจการนิสิต/นักศึกษา
กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

ในการพัฒนาความ รู้ความ
ชํา นาญและลักษณะ ทีพึ ง
ประสงคข์องบณัฑิต 

)  การปรับหลัก สูตรและ
กิจกรรมของกิจการนิ สิต /

นักศึกษา เพือให้สอดคลอ้ง
กนัมากขึนในภูมิภาคอาเชียน 

) การรับเอาวฒันธรรมทีไม่
เหมาะสม 

) การขาดความรู้ ขาดทกัษะ
ความชํานาญ  และขาด
คุณลักษณะของบุคลิกภาพ
ของบุคลากรในสังคม 
 

 

 

ส่วนที   ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้นําภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 .   วสัิยทัศน์ 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นวิสัยทศัน์  โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

 “...การรู้รู้จักวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
เป็นประการแรกก่อน เพือให้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง จากนัน
นํามากําหนดกรอบระยะเวลาในการทํางาน จึงเป็นการกําหนด
วิสัยทัศน์  ซึง วิสัยทัศน์นันต้องมีความทันสมัย  สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันทีกําลังเผชิญอยู่ และสถานการณ์ทีคาดว่าจะ
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เกิดขึนในอนาคต สิงนีเป็นแง่วิสัยทัศน์ในเชิงของการพัฒนาภาวะ
ผู้นาํเชิงสร้างสรรค์...”  

 

“…ก ร ะ บ วน ก า ร คิ ด  ก า ร ม อ ง ภ า พส ถ า น ก า ร ณ์ ที 
สภาพแวดล้อมทังหมดอาจจะเกิดขึนในอนาคต แล้วนาํมาวิเคราะห์ 
กาํหนดเป็นแผนหรือกลยุทธ์ในการทาํงานในปัจจุบันและในอนาคต 
เรียกว่าเป็นวิสัยทัศ หรือ Vision ของผู้นาํ...”  

 

“…วิสัยทัศน์ คือ การมองภาพสถานการณ์และสิงต่าง ๆ 
รอบตัวและทีกว้างไกลไปถึงในอนาคตและวิเคราะห์สถานการณ์ที
อาจจะเกิดขึนได้อย่างถกูต้องแม่นยาํ...”  

 

“…วิสัยทัศน์ในผู้นาํจะเกิดขึนได้ ต้องมีการแลกเปลียน
ข้อมูลและการเรียนรู้ระหว่างกัน  การให้ผู้นํานิสิต/นักศึกษาได้
แลกเปลียน เรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาอืนมากขึน เป็นการสร้าง
กระบวนการคิดและการวิเคราะห์สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี...” 

 

 .  การยอมรับการเปลยีนแปลง    

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในด้านการยอมรับการ
เปลียนแปลง โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...การเปลียนกระบวนทัศน์ คือ การเปลียนแบบแผนใน
การคิด การเปลียนแปลงความรู้ เปลียนมุมมองทีมีต่อเหตุการณ์ที
เกิดขึนในเชิงบวก (Positive Thinking) ถึงจะยอมรับการ
เปลียนแปลงทีเกิดได้...”  
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“…การยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างจากตนเองได้ สิงที
สาํคัญในการยอมรับการเปลียนแปลง คือ การมีความคิดในเชิงบวก 
เห็นสิงใดไม่ดี ไม่เหมาะไม่ควรทาํกน็าํมาปรับปรุง...” 

 

“…ผู้นาํต้องยอมรับการเปลียนแปลงและทาํความเข้าใจกับ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน ซึงผู้นําต้องมีความคิดในเชิงบวกต่อ
เหตุการณ์ทีเกิดขึน...”  

   

.  ความสามารถในการจูงใจ  

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นความสามารถในการจูงใจ 

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
 

“...ความสามารถในการจูงใจ คือ การสือสาร ซึงผมมอง
ว่ามีลักษณะอยู่  มิติ มิติแรกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึงผู้นาํ
ควรพูดได้หลากหลายภาษา และมิติทีสอง การพูดให้ได้ใจความ มี
ความชัดเจน พูดให้เห็นประโยชน์หรือผลดีผลเสียทีอาจเกิดขึน...”  

 

“…ความสามารถในการนาํเสนอความคิดเห็นต่อชุมชน
หรือผู้อืนได้ เพือโน้มน้าวหรือชักจูงใจให้เกิดความคล้อยตามหรือ
ปฏิบัติตามด้วยความเตม็ใจ ซึงสิงทีสาํคัญสาํหรับผู้นาํในการชักจูง
ใจ คือ การมีทักษะในด้านภาษา ได้แก่ ความรู้ในภาษาต่างประเทศ 
การใช้ถ้อยคาํพูดทีไพเราะชัดเจนและทาํความเข้าใจได้ง่าย...”   

 

          “…การจูงใจให้ผู้ ร่วมงานให้ความร่วมมือในการทาํงานนัน 
การยอมรับมีความสําคัญเป็นอันดับแรก ซึงประกอบด้วยการมี
บุคลิกภาพทีน่าเชือถือ ด้วยการมีความประพฤติทีดี  มีความ
รับผิดชอบในตนเองสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมทีดี ความกล้าคิด 
กล้าพูด กล้าทาํ ในสิงทีถูกต้อง และมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกับผู้ อืน
...”  
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 .  ความมุ่งมัน 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นความมุ่งมนั โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...ลักษณะความมุ่งมัน คือ มีความมันใจและเชือมันในตนเอง 
อดทนไม่ย่อท้อต่อความลาํบาก ซึงต้องมีอยู่ ในระดับพอเหมาะสม ถ้า
มนัใจและเชือมันในตนเองมากเกินไปทาํให้เกลายเป็นความก้าวร้าวได้ 
ดังนันต้องมีความยืดหยุ่นควบคู่ไปกับความมันใจและเชือมันในตนเอง
ด้วย...”  

“…มีความมันใจ ไม่ท้อถอยเมือประสบกับอุปสรรค์ ความ
ลาํบากและปัญหา  มีความอดทน ความเชือมนัในตนเอง...”  

 

 .   การทาํงานเป็นทมี 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นการทาํงานเป็นทีม โดย
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...ความสําเร็จของการทํางานเป็นทีม คือ การประสาน
พลังความสามัคคีของบุคลากรทีมีแนวความคิดและตระหนักใน
จุดมุ่งหมายเดียวกัน...”  

“…ผู้นาํทีประสบความสาํเร็จ ต้องรู้จักพบปะและการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีกับบุคคลอืน เพือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจซึง
กันและกัน ในการทาํงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี...”  
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“…การประชุมหรือมีการพูดคุยกันบ่อย ทาํให้มีความ รู้จัก
กัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน แก้ปัญหาร่วมกัน จะทาํให้การทาํงานมี
ความราบรืนและมีความเข้าใจกันดียิงขึน...”  

“…มีการกระจายและแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบร่วมกัน 
และชัดเจน มีการประชุมปรึกษากันอยู่เสมอ...”  

 

“…ผู้นาํให้คาํปรึกษาอย่างจริงใจ มีนาํใจกับผู้ ร่วมงาน การ
รู้หน้าทีของแต่ละบุคคลโดยให้อาํนาจทาํงานบ้าง และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการทาํงาน จึงเรียกได้ว่าเป็นการทาํงานเป็นทีม...”  

 

 .   ความคิดสร้างสรรค์ 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ โดย
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…ผู้นาํทีดีต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สําหรับ
ใช้เป็นเครืองมือในการแก้ปัญหาทีประสบในอนาคตกับด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...”  

“…ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติประการหนึงของผู้นาํ 
ซึงประกอบด้วยการเป็นผู้ ทีช่างสังเกต ช่างซักถาม ชอบทดลอง  และ
การมีเครือข่ายสังคมและสัมพันธภาพทีดีกับผู้อืน...”  

 

“…ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดนอกกรอบให้
มากกว่าสิงทีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา...”  
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 .  การเป็นแบบอย่างทดีี 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในด้านการเป็นแบบอย่างทีดี  

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...ผู้ นํา ทีดี ต้องปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างทีดี  มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีความความรับผิดชอบสูง...”  

 

“...การเปลียนแปลงต้องมีรูปแบบหรือตัวอย่างทีดี ซึงพิจารณา
จากผลสาํเร็จทีเกิดขึน...”  

 

 .  การอุทศิตน 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นการอุทิศตน โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...การอุทิศตน คือ การมีจิตสาธารณะ (Social Mind) โดยใช้
ทฤษฎีของมาสโลว์ ถ้ามนุษย์ยังมีความหิวอยู่  มนุษย์ก็ไม่พร้อมทีจะ
แบ่งปันอาหารนันให้กับผู้ อืน แต่ถ้าเมือไรมนุษย์มีอาหารอย่างเพียงพอ
เหลือทีจะบริโภคแล้ว มนุษย์กพ็ร้อมทีจะแบ่งปัน...”  

 

“…การจัดสรรเวลาให้เป็น เช่น การเรียนเป็นหลักมาก่อน 
กิจกรรมเป็นวิชาการ ซึงต้องจัดเวลาให้ได้ไม่ทุ่มเทไปในด้านใดด้าน
หนึง...”  

 

“…การอุทิศตนในการทาํงานนัน เป็นแนวทางในการทาํงานที
ให้ความสําคัญกับงานอย่างความสามารถ มีความรับผิดชอบในหน้าที
อย่างสูง เสียสละเวลา และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาํคัญ...”  
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  .  การยดืหยุ่น 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นการยืดหยุ่น  โดยกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยต้องตังมันอยู่
บนหลักการไม่ได้ปรับจนเสียหลักการ...” 

 

“…การเรียนรู้และทาํความเข้าใจผู้อืน ปรับตนเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงได้ดี...”   

 

 .   ความสามารถในการแก้ปัญหา 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในด้านความสามารถในการ
แกปั้ญหา  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
 

“...ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ การมองในเชิงบวกโดย
มองว่าปัญหานันเป็นเรืองปกติเป็นสิงทีต้องเจอ ซึงปัญหานันมีไว้แก้ไข 
ไม่ใช่ไว้แก้ตัว จะช่วยให้สู้กับปัญหาและไม่สร้างปัญหาให้เกิดเพิมขึน
อีกด้วย...”  

“…การแก้ปัญหา หมายถึง การมองปัญหาทีเกิดขึนในเชิง
บวก เห็นปัญหาเป็นสิงทีท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ เพิมทักษะและ
ประสบการณ์ในการทาํงาน...”   

 

 5.11  เคารพความคิดเห็นของผู้อนื 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นเคารพความคิดเห็นของ
ผูอื้น  โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
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“... เคารพความคิดเห็นของผู้ อืน  เคารพความเป็นมนุษย์ 
ศักดิศรีความเป็นมนุษย์ให้ความสําคัญและความเอาใจใส่กับบุคคลอืน 
ด้วยความเสมอภาค...”  

 

“…ผู้นาํสามารถพัฒนาองค์กรในทิศทางทีถูกต้องได้นัน ต้อง
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นทีตัง...”  

 

“… ผู้นาํเองต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน ส่งเสริม
ให้ผู้ร่วมงานกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก กล้าทาํ...”  

 

 .   ความไว้วางใจ 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นความไวว้างใจ  โดยกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...ความไว้วางใจ ซึงเริมจากตนเองก่อน คือ รู้จักนับถือตนเอง 
ไม่ดูถกูตนเองมาก มีความเชือว่าตนเองทาํได้ แล้วกรู้็จักนับถือคนอืนจึง
จะได้รับความไว้วางใจ...”  

 

“…ความไว้วางใจเกิดขึนได้จาก ความมีนาํใจ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ความกล้าตัดสินใจ อีกทังความกล้าคิดและกล้าทําในสิงที
ถกูต้องเหมาะสม โดยไม่ขดัต่อหลักของคุณธรรมอันดีของสังคม และมี
ความกล้ารับผิดชอบในสิงทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเกิดผลดีและผลเสียก็
พร้อมทีจะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ โดยไม่ปัดภาระความผิดที
เกิดขึนนันให้กับบุคคลอืน...”  
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.  การสนับสนุน 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นการสนบัสนุน  โดยกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“...การสนับสนุนซึงกันและกัน ระหว่างผู้นํากับผู้ ตาม คือ 
Push and Pull Method คือ การทาํงานผู้นาํต้องดูแลผู้ปฏิบัติและให้การ
สนับสนุนด้วย ซึงลักษณะการสนับสนุน สิงทีต้องคาํนึงถึงประการแรก 
ต้องถูกเรือง ถูกเวลาและถูกกาลเทศะ ซึงการสนับสนุนต้องทาํอย่าง
จริงจังและมีความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างแอบแฝง
...”  

“…การสนับสนุนในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ภายในองค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นแรงผลักดันให้การพัฒนา
ภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์มีทิศทางเป็นไปดังทีกาํหนดไว้...”  

 

ส่วนท ี6  ผลการวเิคราะห์ระบบกลไกลในการขับเคลอืนการดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)  มีดังนี 

.  ระบบกลไกลในการขับเคลือนการดําเนินงานขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ใหไ้ปสู่การปฏิบติัควรมีนโยบาย งบประมาณ และทิศทางทีชดัเจน ในการจดัการ
ความรู้ การแบ่งปันขอ้มูล การประกนัคุณภาพ การบูรณาการดา้นวิชาการและดา้นกิจกรรมทีมีความ
สอดคลอ้งกนัในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 

- )   

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวเิคราะห์ระบบกลไกลในการขบัเคลือน
การดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
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“…การกาํหนดทิศทางการสร้างบัณฑิต ในอนาคตของประเทศ
ไทยให้มีความชัดเจน และเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้
และแลกเปลียนและวัฒนธรรมประเทศต่าง ๆ ซึง เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ทีมีอยู่หลากหลายทีเรียกว่า พหุวฒันธรรม...”  

  “...นโยบายทีเอืออํานวยต่อการพัฒนาภาวะผู้นํา การ
ประสานงานตามสายงานและการบริหารจัดการทีเป็นทังเชิงรุก
และเชิงรับ โดยต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาอะไร เกิด
อุปสรรคอะไร และการแบ่งปันข้อมูล (Knowledge Sharing) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) คือระบบกล
ไกลทีจะพัฒนาภาวะผู้นาํ ซึงต้องมีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง
ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นหลัง หรือการแบ่งปัน
ข้อมลูระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันเอง...”  

 

“…นโยบายในการสร้างบัณฑิตทีพึงประสงค์ โดยการ
ปลูกฝังให้นิสิต/นักศึกษา มีความเอือเฟือ มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเริมดาํเนินการสร้างค่านิยมดังกล่าวตังแต่ระดับอนุบาลและ
ต่อเนืองจนถึงระดับอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพทีนิสิต /
นักศึกษาเป็นผู้ คิดกาํหนดตัวชีวัด เพือประกันคุณภาพ และการ
จัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมในการส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องในแต่ระดับขันของการศึกษา..."  

 

          “…การดาํเนินนโยบายของฝ่ายบริหารในการบูรณาการ
ระหว่างวิชาการและกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
ทีชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน  การจัดหาทุนการศึกษา 
ตลอดจนการจดสิทธิบัตรผลงาน และการนําเสนอผลงานต่อ
บุคคลภายนอก อันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงขับเคลือนให้
เกิดความสนใจ ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ให้เกิดขึนในอนาคต...”  
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.  ระบบกลไกลในการขบัเคลือนด้านโครงสร้างการพฒันาบุคลากรขององค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถานบนัอุดมศึกษา ใหไ้ปสู่การปฏิบติัควรดูแลคุณภาพชีวติและสวสัดิการของบุคลากร 

นิสิต/นักศึกษา การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและบณัฑิตโดยการจดัฝึกอบรม สัมมนา และ
การศึกษาดูงาน เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์   

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวเิคราะห์ระบบกลไกลในการขบัเคลือน
การดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
 

 “…โครงสร้างด้านบุคลากรทีจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ภาวะผู้นาํ และเน้นทีตัวผู้ เรียนเป็นหลักสําคัญ ในการทาํงานร่วมกับนิ
สิติ/นักศึกษา ให้ได้มีส่วนร่วมในการวางโครงสร้าง นโยบาย รวมทัง
การดูแลคุณภาพชีวิตของนิสิต/นักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการ  สวัสดิการต่าง  ๆ  ทีจะช่วยให้ความสะดวก  ความ
ปลอดภัย แก่นิสิต/นักศึกษา ในสถานบันอุดมศึกษา...”  

 

 “…การสร้างความเป็น Leadership ของกิจการนิสิต/นักศึกษา 
คือ การอบรมผู้นาํนักศึกษาของทุกคณะมารวมกันอบรมให้ความรู้ ใน
การบริหารจัดการ ทักษะทางความคิดวิเคราะห์ การทาํโครงการต่าง ๆ 
การประกันคุณภาพ การทาํ PDCA ซึงผู้นาํนักศึกษาได้รับการอบรม
ในส่วนนี...”  

 

 .  ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

  . .  เชิงนโยบาย 

การกาํหนดวสิัยทศัน์ของกิจกการนิสิต/นกัศึกษาในการใหบ้ริการและพฒันานิสิต/ 

นกัศึกษาทีมีคุณภาพ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีดี พร้อมในการพฒันาทอ้งถินและประเทศสู่การ
เป็นสากล และกาํหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและปัญหาทีเกิดขึนจริง และมีความ
ชดัเจน เพือใหเ้กิดทิศทางและความร่วมมือไปในแนวทางปฏิบติัเดียวกนั 
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กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 

 

“…ข้อเสนอในเชิงนโยบาย คือ การกาํหนดนโยบายกิจการ
นิสิต/นักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาสังคมทีเกิดขึนใน
ปัจจุบัน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีดี...”  

 

“...การกาํหนดวิสัยทัศน์ของกิจการนิสิต/นักศึกษา เมือเข้าสู่ยุค
สากลแล้ว โดยการปลูกฝังและการส่งเสริมค่านิยม ความซือสัตย์ ความ
รักสามัคคี รู้ทันเทคโนโลยี ทันต่อข่าวสารและสถานการณ์ของสังคม
โลกทีเกิดขึนอยู่ตลอดเวลา เพือการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็น
สากล...”   

 

 “…ข้อเสนอในเชิงนโยบาย  คือ แนวความคิดและความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนทีมีเป้าหมายในการดาํเนินการไปในทางเดียวกัน
...”  

 

. .  เชิงปฏิบัติการ 

การสร้างและพฒันาศกัยภาพด้านบุคลากรของกิจการนิสิต/นักศึกษา รวมถึงผูน้ํานิสิต/

นักศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นบุคคลทีมีทกัษะชีวิต โดยการจดัสรรงบประมาณในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาใหเ้ป็นบุคคลทีมีทกัษะชีวติ 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดต้อบคาํถามเกียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอเชิงปฏิบติัการในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัแสดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปนี 
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“…กระบวนการจัดการฝึกอบรม เพือให้ผู้ นํานิสิต/นักศึกษา
รวมทังบุคลากรด้านกิจการนิสิต /นักศึกษา  ให้ได้เรียนรู้เข้าใจการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในอนาคตและพัฒนาตนเอง ซึงต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ในด้านนโยบาย ด้านการจัดสรรงบประมาณ และ
ทิศทางการพัฒนาทีชัดเจน...”  

 

“...การฝึกอบรมบุคลากรทีทาํงานอยู่แล้วและสมาชิกผู้ ร่วมงานที
เพิงเข้ามาใหม่ (On the job training) ให้มีความรู้ความเข้าใจ การสร้าง
เครือข่ายทีพัฒนาภาวะผู้นาํองค์กรนิสิต/นักศึกษาทีเสริมกันเสมือนจริงเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice) โดยเน้นเรืองของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ลงสู่ระดับปฏิบัติการในการพัฒนาภาวะผู้นาํ
เชิงสร้างสรรค์สาํหรับองค์กรนิสิต/นักศึกษา ในทศวรรษหน้า...”  

 

“…ส่วนข้อเสนอนโยบายในเชิงปฏิบัติการ คือ การสร้างวินัย และ
การมีจิตอาสาสาธารณะให้กับนิสิต/นักศึกษา...”   

 

“…ในเชิงปฏิบัติการ คือ การเสริมสร้างวินัย เข้าใจและสามารถอยู่
ร่วมกันในวฒันธรรม และ ศาสนาทีหลากหลายได้ การส่งเสริมความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ...”  

 

“…ข้อเสนอในเชิงปฏิบั ติการนัน  คนทีสมบูรณ์จริงต้องทํา
กิจกรรม เช่น ปีที  ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ปีที  เข้าร่วมทาํงานในองค์กร ปี
ที  ขึนมาเป็นผู้นาํองค์กรนิสิต/นักศึกษา และปีที  ลดการทาํกิจกรรม แต่
เป็นทีปรึกษานิสิต/นักศึกษารุ่นน้อง ๆ ซึงคนในอนาคตต้องทาํกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมกระบวนการคิด การวางแผน เป็นวิชาชีวิตทีดี...”  
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 สรุปการศึกษาสภาพปัจจุบัน   สถานการณ์และแนวโน้มทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) จาํนวน 17 คน ซึงประกอบดว้ย  กลุ่มนกัวิชาการ  

กลุ่มผูบ้ริหาร  และกลุ่มผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   จากผลการ
วิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  จุดแข็งและจุดอ่อน  การวิเคราะห์การประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก  โอกาสและอุปสรรค   ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานกิจการนิสิต/

นกัศึกษาทีจะส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ และทีเป็นไปไดม้ากทีสุด  คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   และระบบกลไกลในการขบัเคลือนการ
ดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ.2557-2566)  

สามารถสรุปเป็นแผนภาพที    ไดด้งันี 
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คุณลกัษณะของภาวะ

ผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 

ภาพอนาคตเชิงบวก 
การยกระดบัในดา้นมาตรฐานและคุณภาพกิจการ
นิสิต/นกัศกึษา 
การสนบัสนุนกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจการนิสิต/

นกัศกึษา 
รูปแบบกิจกรรมกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
การบูรณาการกิจการนิสิต/นกัศกึษา 
การสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต/นกัศกึษา 
การปรับหลกัสูตรและกิจกรรม 

ภาพอนาคตเชิงลบ 
การไม่เห็นความสาํคญัและประโยชน์ 

การปรับตวัไม่ทนักบัสงัคม 

จาํนวนนิสิต/นกัศกึษาทีเขา้ระบบมหาวิทยาลยัมี
จาํนวนลดนอ้ยลง 

สภาพสงัคมปัจจุบนั นิสิต/นกัศกึษามีภารกิจอืนที
ตอ้งทาํเพิมมากขึน 

การรับเอาวฒันธรรมทีไม่เหมาะสม 

การขาดความรู้ ขาดทกัษะความชาํนาญ 

 

จุดแข็ง 
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาส 
นโยบายสนบัสนุน 
เสริมสร้างค่านิยม 
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

มีหน่วยงานรับผดิชอบ 
ระบบการสือสาร 
กาํหนดหลกัเกณฑ/์ขอ้บงัคบั 
สิงอาํนวยความสะดวก 
ระบบอาจารยท์ีปรึกษา 
การจดัสรรงบประมาณ 
การกาํหนดอตัลกัษณ์ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/ใหร้างวลัสาํหรับนิสิต 
พฒันานิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่ใหม้ีทกัษะ 

 
 

 
จุดอ่อน 

ไม่มีการติดตาม 
ไม่ไดร้ับการสนบัสนุน 
ล่าชา้ในการปฏิบตัิงาน 
การดาํเนินงานไม่คล่องตวั 
ขาดความเชือมโยงกนัและความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ 
ขดัขวางการเกิดขึนของแนวคิดใหม่ๆ  
ขาดความเขา้ใจทีถกูตอ้ง 
ขาดเวทีในการแสดงออก 
ขาดแผนการพฒันาสมรรถนะ 
ไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้ 

 
กจิการนิสิต/นักศึกษา 

โอกาส 
รัฐบาลสนบัสนุน 

นโยบายในการพฒันา(World Class University) 
หน่วยงานต่างๆ ใหค้วามสาํคญั 
ความตอ้งการบุคลากรในวยัทาํงาน 
บริบทภายนอกมีการเปลียนแปลง 
ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อุปสรรค 
สถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศเขา้มาจดัการเรียน 

การสอนมากขึน   

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

การเปลียนแปลงกาํหนดการเปิดภาคเรียน 

กระแสการบริโภคนิยม 

การใชS้ocial Media ทีไม่เหมาะสม 

การปฏิสมัพนัธแ์ละสมัพนัธภาพของนิสิต/นกัศึกษาที
ลดลง 

สภาพแวดลอ้ม 

แผนภาพที     ผลการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566) 
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ส่วนที 7  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีอาจส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (SWOT Analysis) 

 ผูว้ิจยันําข้อมูลมาสรุปโดยจดัทาํเป็นตารางการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) พร้อมทงั
วเิคราะห์แนวโนม้ทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)ในการกาํหนด
ขอ้เสนอเชิงนโยบายใหช้ดัเจนยงิขึน   
 
จุดแข็ง (Strength) 

S1 มีการเปิดโอกาสให้ผูที้มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) ทงัในและนอกสถาบนัร่วม
กาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

S2 มีนโยบายสนบัสนุนให้องค์กรนิสิต/นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาภายในสถาบนั
และระหวา่งสถาบนั  

S3 มีนโยบายเสริมสร้างค่านิยมดา้นความร่วมมือ สามคัคี รับผิดชอบ ฝึกการเป็นผูน้าํและผู ้
ตามทีดี รู้จกัการวางแผน กาํหนดวิธีการและขนัตอนการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะให้กบัองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 

S4 มีนโยบายสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
เพือเตรียมความพร้อมนิสิตในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

S5 มีการประเมินผลการจดักิจกรรมและการถอดบทเรียนในการจดักิจกรรม เพือสร้างการ
เรียนรู้ในการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษาขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

S6 มีการกาํหนดให้มีหน่วยงานทีดูแลและรับผิดชอบการพฒันานิสิต/นกัศึกษาและองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 

S7 มีระบบการสือสารขอ้มูลในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมโดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยสนบัสนุนการประสานงาน การสือสารขอ้มูล  และการประชาสัมพนัธ์  

S8 มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์/ขอ้บงัคบัให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษาทงัในฐานะผูเ้ขา้ร่วมหรือเป็นคณะทาํงาน 

S9  องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดขนัตอนและวธีิการปฏิบติังานต่างๆ ทีชดัเจน 

S10  มีสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีสนบัสนุนการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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S11 มีการนาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปฏิบติังานขององค์กรนิสิต/

นกัศึกษา 
S12 มีระบบอาจารยที์ปรึกษาทีคอยช่วยเหลือ ดูแล และให้ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรม

ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา     
S13 มีการจดัสรรงบประมาณเพือสนับสนุนการจดัโครงการพฒันานิสิต/นักศึกษาและ

องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
S14 มีการกาํหนดอตัลกัษณ์ของนิสิต/นกัศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันานิสิต/

นกัศึกษา 
S15 มีการส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/ให้รางวลัสําหรับนิสิต/นกัศึกษาทีมีคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคแ์ละสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

S16 มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทีประสบความสําเร็จและสร้างชือเสียงมาช่วยในการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่ให้มีทกัษะและความสามารถทีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา  

S17 องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดค่านิยม ความเชือ แนวทางการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

อยา่งชดัเจน และมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

S18 ผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation 

Style) หรือการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผูที้เกียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังาน 

S19 ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษามีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ทงัในดา้นความทุ่มเทและความ
เสียสละ  

S20 มีความเชียวชาญในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ และไดรั้บการยอมรับจากผูที้เกียวขอ้ง 

S21 มีหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบดูแลการจดักิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษาและบูรณาการ
งานวจิยั  การบริการวชิาการ  กีฬา  และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

S22 มีการสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สมาชิกองคก์รนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสมาํเสมอ 
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จุดอ่อน (Weakness) 

W1  ยงัไม่มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานทีจะสะท้อนความสําเร็จในการ
ดาํเนินงานในระดบั   กลยทุธ์ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาทีชดัเจน 

W2  องค์กรนิสิต/นักศึกษายงัไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันา
มหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 

W3  หน่วยงานราชการมีลกัษณะเป็นองคก์ารแบบสูง (Tall Organization) ทาํให้เกิดความ
ล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

W4  มีกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต ทาํให้การดาํเนินงาน
ไม่คล่องตวั 

W5 ระบบการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานในองคก์ารยงัขาดความเชือมโยงกนั 

W6 กิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษามกัจะดาํเนินงานในลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทุกๆ ปี ไม่
มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ  

W7 การจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์กรนิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเชือมโยงกบั
ชุมชน 

W8 ค่านิยมและความเชือขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาทีสืบทอดกนัมามกัขดัขวางการเกิดขึน
ของแนวคิดใหม่ๆ  

W9 ค่านิยมและทัศนคติของอาจารย์และผู ้ปกครองมักมุ่งเน้นให้นิสิต/นักศึกษาให้
ความสาํคญักบัผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

W10 นิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมและการเป็น
สมาชิกขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา จึงไม่ให้ความสําคญักบักิจกรรมและการดาํเนินงานขององคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 

W11 ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาขาดความสามารถในการบริหารจดัการทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

W12 ยงัไม่มีการแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาระหว่าง
มหาวทิยาลยัทงัในและต่างประเทศทีจะนาํไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
อยา่งสร้างสรรค ์
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W13 ขาดเวทีในการแสดงออกของผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา เพือช่วยสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ  

W14 ยงัขาดการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของผูน้าํและสมาชิก
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

W15 ยงัขาดแผนการพฒันาสมรรถนะของผูน้าํและสมาชิกองค์กรนิสิตทีสอดคล้องกับ
ความตอ้งการจาํเป็น 

W16 ผูน้าํและสมาชิกองคก์รนิสิต/นกัศึกษายงัขาดทกัษะในการสือสาร ประสานงาน และ
ภาษาต่างประเทศ 

W17  ยงัไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่งของอาจารยที์ปรึกษาองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาใหเ้ติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นกัศึกษา 

W18 ภาระงานของอาจารยที์ปรึกษาเพิมมากขึนจึงไม่สามารถดูแลองคก์รนิสิต/นกัศึกษาได้
อยา่งทวัถึง   

 

โอกาส (Opportunity) 

 O1รัฐบาลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีสนับสนุนคุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองของประเทศ 

O2นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาสู่ระดบัโลก (World Class 

University) และนโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทาํให้เกิดการสร้างความร่วมมือ
ทางดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน    

O3 ผูบ้ริหารมีมุมมองในเชิงผลักดันนโยบายและระเบียบต่างๆ  เพือพฒันาให้นิสิต/

นกัศึกษาใหมี้บุคลิกทีจะเป็นผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 
O4 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดช่องทางใหม่ในการขอตาํแหน่งทางวิชาการ

ทางสายรับใชส้ังคมหรืออาจารยที์ทาํงานในเรืองนิสิต/นกัศึกษา  
O5 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคญักบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทาํให้มี

การตืนตวัในเรืองของการเรียนรู้ ซึงทุกส่วนให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาและกิจกรรมการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษา  
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O6 ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เห็นความสําคญั และเกิดความร่วมมือระหว่างกนัในการ
พฒันาและเสริมสร้างภาวะผูน้าํใหก้บันิสิต/นกัศึกษา 

O7 อิทธิพลของเศรษฐกิจทีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่ง
พฒันาการจดัการศึกษาและการพฒันานิสิต/นกัศึกษาทีมีคุณภาพในทุกมิติ 

O8 ความตอ้งการบุคลากรในวยัทาํงานมีจาํนวนเพิมมากขึน  จึงทาํให้เกิดโอกาสการผลิต
บณัฑิตและการบริการทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน 

O9 บริบทภายนอกมีการเปลียนแปลงส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดในการพฒันาทีมุ่งเน้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมและความคิดเชิงสร้างสรรค ์

O10 นิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคต่างๆ จึงมีความเขา้ใจในความแตกต่างและ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

O11 ชุมชนรอบๆ สถาบนัอุดมศึกษาใหค้วามร่วมมือในการพฒันานิสิต/นกัศึกษา   
O12 ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหเ้กิดการจดัการศึกษาทีหลากหลาย จน

กลายเป็นสังคมแห่งความรู้ เขา้ถึงไดง่้าย  คล่องตวัขึน และสามารถสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

  

อุปสรรค (Threat) 

 T1 มีสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศเขา้มาจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยมากขึน   

T2 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และเป็นรูปธรรม  

T3 ความสนใจของฝ่ายบริหารในมหาวิทยาลยัมกัให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานของ
หน่วยงานทีจะช่วยสนบัสนุนการจดัลาํดบัมหาวิทยาลยั โดยมกัไม่ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงาน
ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

T4  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนิสิต/

นกัศึกษาตอ้งมีการปรับเปลียนรูปแบบการจดักิจกรรมต่างๆ  

T5 การเปลียนแปลงกาํหนดการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัทาํให้วงจรการดาํเนิน
กิจกรรมขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาเปลียนแปลง โดยเฉพาะในเรืองการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบั
โรงเรียน 
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T6 สภาพเศรษฐกิจการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้เกิดการแข่งขนัในการเรียนและการทาํงาน
มากขึน ทาํใหนิ้สิต/นกัศึกษาในปัจจุบนัมกัไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

T7 สภาพสังคมในปัจจุบนัมีสิงมวัเมา เช่น แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เกมออนไลน์ ซึงมี
ผลกระทบต่อความสนใจของนิสิต/นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

T8 กระแสการบริโภคนิยมของเยาวชนในปัจจุบนัทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสมต่อการ
พฒันา 

T9 การใช ้Social Media ทีไม่เหมาะสมทาํให้นิสิต/นกัศึกษามีพฤติกรรมการทีตอบสนอง
อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรม IT literacy 

T10 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนผ่านทางบทเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึน
ส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์และสัมพนัธภาพของนิสิต/นกัศึกษาทีลดลงทาํให้การเขา้ร่วมกิจกรรมเพือ
การพฒันาเป็นไปในลกัษณะการถูกบงัคบัมากกวา่การสมคัรใจ 

 

ส่วนที 8  ผลการวิเคราะห์การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้ นํา เ ชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TOWS Matrix) 

การกาํหนดขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  พิจารณาจากขอ้มูล
ในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามของผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและขอ้มูลใน
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชียวชาญ  ไดแ้ก่  กลุ่มนกัวิชาการ  กลุ่มผูบ้ริหาร  และ
กลุ่มผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  เกียวกบัการศึกษาสภาพปัจจุบนั
สถานการณ์และแนวโน้มทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา รวมถึงแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. - ) มาจดัทาํตารางTOWS  

Matrix  โดยพิจารณาจดัวางสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  โดยการจบัคู่หลกัทีแสดงถึงโอกาส
และอุปสรรคจากภายนอกทีสัมพนัธ์กบัจุดแขง็และจุดอ่อนภายในบริษทัโดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 

 ทางเลือก  ซึงเกิดจากการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในดงัตารางที   
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ตารางที   แสดงการกาํหนดกลยทุธ์จาก  Matrix  ความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มภายนอกและ              

                   สภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคต่อการพฒันา 
                  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/ 

                  นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

   

 

    สภาพแวดล้อมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (Strength : S) 
S1 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) ทังในและนอกสถาบัน
ร่วมกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
S2 มีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรนิสิต/นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน  

S3 มีนโยบายเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผดิชอบ ฝึกการเป็น
ผู้นําและผู้ตามทีดี รู้จักการวางแผน กําหนดวธีิการและขันตอนการทํางานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะให้กับองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
S4 มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรนิสิต/

นักศึกษาเพือเตรียมความพร้อมนิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

S5 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและการถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรม เพือ
สร้างการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษาขององค์กรนิสิต /

นักศึกษา 
S6 มีการกําหนดให้มีหน่วยงานทีดูแลและรับผิดชอบการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
และองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
S7 มีระบบการสือสารข้อมูลในการทํางานร่วมกันเป็นทีมโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการประสานงาน การสือสารข้อมูล  และการ
ประชาสัมพันธ์  

S8 มีการกําหนดหลักเกณฑ์/ข้อบังคับให้นิสิต/นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษาทังในฐานะผู้เข้าร่วมหรือเป็นคณะทํางาน 

S9  องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการกําหนดขันตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที
ชัดเจน 

S10  มีสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกทีสนับสนุนการพัฒนาองค์กรนิสิต/

นักศึกษา 
S11 มีการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรนิสิต/นักศึกษา 
S12 มีระบบอาจารย์ทีปรึกษาทีคอยช่วยเหลือ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมขององค์กรนิสิต/นักศึกษา     
S13 มีการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนานิสิต /

นักศึกษาและองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
S14 มีการกําหนดอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างและ
พัฒนานิสิต/นักศึกษา 
S15 มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/ให้รางวัลสําหรับนิสิต/นักศึกษาทีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวทิยาลัย 

S16 มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทีประสบความสําเร็จและสร้างชือเสียงมาช่วยใน
การพัฒนานิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทักษะและความสามารถทีเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในองค์กรนิสิต/นักศึกษา  
S17 องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการกําหนดค่านิยม ความเชือ แนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกทังในปัจจุบันและ
อนาคต 

S18 ผู้ นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

(Participation Style) หรือการทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ทีเกียวข้องได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

S19 ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษามีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทังในด้านความทุ่มเท
และความเสียสละ  

S20 มีความเชียวชาญในการดําเนินงานด้านต่างๆ และได้รับการยอมรับจากผู้ที
เกียวข้อง 

S มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาและ
บูรณาการงานวจัิย  การบริการวชิาการ  กีฬา  และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

S มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพแก่สมาชิกองค์กรนิสิต/นักศึกษาอย่างสมําเสมอ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
W1ยังไม่มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานทีจะสะท้อนความสําเร็จ
ในการดําเนินงานในระดับกลยุทธ์ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาทีชัดเจน 

W2องค์กรนิสิต/นักศึกษายังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวทิยาลัยอย่างชัดเจน 

W3หน่วยงานราชการมีลักษณะเป็นองค์การแบบสูง (Tall Organization) 

ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

W4มีกฎระเบียบต่างๆทีเกียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรนิสิต /

นักศึกษาทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว 

W5ระบบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในองค์การยังขาดความ
เชือมโยงกัน 

W6กิจกรรมการพัฒนานิสิต /นักศึกษามักจะดําเนินงานในลักษณะ
คล้ายคลึงกันทุกๆปีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

W7การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆขององค์กรนิสิต/นักศึกษายังขาดความ
เชือมโยงกับชุมชน 

W8ค่านิยมและความเชือขององค์กรนิสิต/นักศึกษาทีสืบทอดกันมามัก
ขัดขวางการเกิดขึนของแนวคิดใหม่ๆ 

W9ค่านิยมและทัศนคติของอาจารย์และผู้ปกครองมักมุ่งเน้นให้นิสิต/

นักศึกษาให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

W10นิสิต /นักศึกษายังขาดความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมและการ เป็นสมาชิกขององค์กรนิ สิต / นัก ศึกษาจึงไ ม่ ใ ห้
ความสําคัญกับกิจกรรมและการดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
W11ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาขาดความสามารถในการบริหารจัดการที
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

W12ยังไม่มีการแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงานขององค์กรนิสิต /

นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทังในและต่างประเทศทีจะนําไปสู่การ
พัฒนาการดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

W13ขาดเวทีในการแสดงออกของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเพือช่วยสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

W14ยังขาดการประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้นํา
และสมาชิกองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
W15ยังขาดแผนการพัฒนาสมรถนะของผู้นําและสมาชิกองค์กรนิสิตที
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็น 

W16ผู้นําและสมาชิกองค์กรนิสิต/นักศึกษายังขาดทักษะในการสือสาร
ประสานงานและภาษาต่างประเทศ 

W17ยังไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าในตําแหน่งของอาจารย์
ทีปรึกษาองค์กรนิสิต/นักศึกษาให้เติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นักศึกษา 
W18 ภาระงานของอาจารย์ทีปรึกษาเพิมมากขึนจึงไม่สามารถดูแลองค์กร
นิสิต/นักศึกษาได้อย่างทัวถงึ 

 

O รัฐบาลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆทีสนับสนุนคุณลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองของประเทศ 

O นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก 

(World Class University) และนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

 ทําให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางด้านกิจกรรมนิสิต /นักศึกษากับ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน 

O  ผู้บริหารมีมุมมองในเชิงผลักดันนโยบายและระเบียบต่างๆเพือพัฒนาให้
นิสิต/นักศึกษาให้มีบุคลิกทีจะเป็นผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

. S1, S2, S3, S4, O2, O5, O6 

.S5, S6 ,S8, S11,O5,O7 

3. S6,S12, S21, S22, O5, O6 

4. S7, S9, S10, O9 

5. S7, S9, S10,  S12 

. S16,S17,O6 

7. S14, S19 ,O7 ,O8,O9 

 

 

กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO) 

1. W6 , W7, W8 , O5) 

2. W8 , W9, W10 , W11, O7 , O8 , O9, O10 

3. W16 , O2 

4. W11 ,W14, W15 , O8  

5. W17 , W18, O3,O4 ,O8  

6. W17 , W18, O4,O5 ,O6  
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ตารางที  แสดงการกาํหนดกลยทุธ์จาก Matrix ความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มภายนอกและ 

     สภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคต่อการพฒันาขอ้เสนอเชิง 

     นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน    

     สถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 

                                    สภาพแวดล้อมภายใน    

สภาพแวดล้อมภายนอก 

  

โอกาส (Opportunities : O) 
O  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดช่องทางใหม่ในการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการทางสายรับใช้สังคมหรืออาจารย์ทีทํางานในเรืองนิสิต /

นักศึกษา 
O  หน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญกับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทําให้มีการตืนตัวในเรืองของการเรียนรู้ซึงทุกส่วนให้ความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาและกิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
O  ทุกภาคส่วนให้การยอมรับเห็นความสําคัญและเกิดความร่วมมือระหว่าง
กันในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นําให้กับนิสิต/นักศึกษา 
O  อิท ธิพลของ เศรษฐกิ จ ที มี ก ารแ ข่ง ขันกันอ ย่ าง รุนแรง ทํ า ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิต/

นักศึกษาทีมีคุณภาพในทุกมิติ 
O  ความต้องการบุคลากรในวัยทํางานมีจํานวนเพิมมากขึนจึงทําให้เกิด
โอกาสการผลิตบัณฑิตและการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามี
เพิมมากขึน 

O  บริบทภายนอกมีการเปลียนแปลงส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดในการ
พัฒนาทีมุ่งเน้นความรับผดิชอบต่อสังคมและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

O  นิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคต่างๆจึงมีความเข้าใจในความ
แตกต่างและหลากหลายทางวฒันธรรม 

O  ชุมชนรอบๆสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนานิสิต/

นักศึกษา 
O  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการจัดการศึกษาที
หลากหลายจนกลายเป็นสังคมแห่งความรู้เข้าถึงได้ง่ายคล่องตัวขึนและ
สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

  

อุปสรรค (Threats : T) 
T1 มีสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเข้ามาจัดการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยมากขึน   

T2 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคล้อง ต่อเนือง และเป็น
รูปธรรม  

T3 ความสนใจของฝ่ายบริหารในมหาวิทยาลัยมักให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานทีจะช่วยสนับสนุนการจัดลําดับมหาวิทยาลัย โดย
มักไม่ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 

T4  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาต้องมีการปรับเปลียนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ  

T5 การเปลียนแปลงกําหนดการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทําให้วงจร
การดําเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต/นักศึกษาเปลียนแปลง โดยเฉพาะใน
เรืองการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียน 

T6 สภาพเศรษฐกิจการแข่งขันในปัจจุบันทําให้เกิดการแข่งขันในการเรียน
และการทํางานมากขึน ทําให้นิสิต/นักศึกษาในปัจจุบันมักไม่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

T7 สภาพสังคมในปัจจุบันมีสิงมัวเมา เช่น แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เกม
ออนไลน์ ซึงมีผลกระทบต่อความสนใจของนิสิต/นักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

T8 กระแสการบริโภคนิยมของเยาวชนในปัจจุบันทําให้เกิดค่านิยมทีไม่
เหมาะสมต่อการพัฒนา 
T9 การใช้ Social Media ทีไม่เหมาะสมทําให้นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมการ
ทีตอบสนองอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรม IT literacy 

T10 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทางบทเรียนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากขึนส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพของนิสิต /

นักศึกษาทีลดลงทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมเพือการพัฒนาเป็นไปในลักษณะ
การถกูบังคับมากกว่าการสมัครใจ 

 

กลยุทธ์ป้องกนั (ST) 

.  S  ,S , S  ,S ,S  , S  ,S   ,T , T , T ,T , T  

2. S  ,S , S  ,S  , S  ,S   , S  , T , T , T ,T , T  

3. S   , T  

4. S  ,S , S  , S  , S  , T , T  

. S , S  , T , T  ,T  

. S  , O , O  

7. S , S , T , T  

8. S  , T ,T  

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

. W , W , W , T , T  ,T  

. W  , W , W , W , T  ,  T , T  ,T  

. W  , T  ,T  

. W  , W  , W  , T  ,T  ,T  

. W  , W  , T  ,T  
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จากตารางที   ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  โอกาส  อุปสรรค  จุดแข็ง  จุดอ่อน  จาก
แบบสอบถามของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและขอ้มูลในเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชียวชาญ  ไดแ้ก่  กลุ่มนกัวิชาการ  กลุ่มผูบ้ริหาร  และกลุ่มผูอ้าํนวยการกอง
กิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยกาํหนดขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการใชจุ้ดแข็งหลกั
ทีสาํคญั  เพือเพิมโอกาสและหลีกเลียงอุปสรรค  รวมถึงมุ่งแกไ้ขจุดอ่อนทีมีการฉกฉวยโอกาสและ
บรรเทาปัญหาในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา    รวมถึงการพิจารณาจากสภาพการณ์ของผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาและ
ผูเ้ชียวชาญและนาํไปสู่การปฏิบติัจริงได ้ เพือผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายไดส้ําเร็จ  สามารถสรุปการ
พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ดงันี 

จากตารางที   พบวา่ผลการวิเคราะห์แบบ (SWOT Analysis) เพือพิจารณาความสัมพนัธ์
และกาํหนดเป็นกลยทุธ์ได ้ ดงันี  

 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นการจับคู่หาความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส 

เพอืให้ได้โอกาสมากทสุีด 

1.1 กลยุทธ์ SO1 (S1, S2, S3, S4, O2, O5, O6, O ) 

สถานการณ์ : จากการกาํหนดทิศทางไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สถาบนัการศึกษาจึง
ตอ้งมองศกัยภาพขององค์กรนิสิต/นักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน(O2)   โดยการการเปิดโอกาสให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholder) ทงัในและนอกสถาบนั
ร่วมกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาองค์กรนิสิต/นกัศึกษา (S1)ซึงให้ทุกส่วนเห็นความสําคญั
กบัการจดัการศึกษาและกิจกรรมการพฒันานิสิต/นักศึกษา (O5) เพือสร้างเครือข่ายการพฒันา
ภายในสถาบนัระหวา่งสถาบนั(S2)  และชุมชนรอบๆ สถาบนัอุดมศึกษา(O )และฝึกการเป็นผูน้าํ
และผูต้ามทีดี รู้จกัการวางแผน กาํหนดวิธีการและขนัตอนการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะให้กบั
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S3)เกิดความร่วมมือระหวา่งกนัในการพฒันาและเสริมสร้างภาวะผูน้าํให้กบั
นิสิต/นกัศึกษา (O6) เพือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน(S4) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา   รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม/โครงการระหว่างองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยกบัต่างประเทศและประเทศในอาเซียน เพือศึกษาดูงาน  แลกเปลียนเรียนรู้ภาษา  แลกเปลียน
ความคิด พหุวฒันธรรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์  
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.   กลยุทธ์ SO  (S , S ,S , S , S12, O5, O7) 

สถานการณ์ : อิทธิพลของเศรษฐกิจทีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทาํให้สถาบนัอุดมศึกษา
ต้องเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาและการพฒันานิสิต/นักศึกษาทีมีคุณภาพในทุกมิติ(O )โดย
หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคญักบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (O )และกาํหนดให้มี
หน่วยงานทีดูแลรับผิดชอบการพฒันานิสิต/นักศึกษาและองค์กรนิสิต/นักศึกษา(S6)รวมถึงการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมและการถอดบทเรียนในการจดักิจกรรม เพือสร้างการเรียนรู้ในการจดั
กิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษา(S5) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีความ
ทนัสมยั ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงและมาตรฐาน TQF และการประกนัคุณภาพ   

 

1.3  กลยุทธ์ SO3(S6, S12, S21, S22, O5, O6) 

สถานการณ์ : หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาและกิจกรรมการพฒันา
นิสิต/นกัศึกษา (O )ทุกภาคส่วนใหก้ารยอมรับ เห็นความสาํคญั และเกิดความร่วมมือระหวา่งกนัใน
การพฒันาและเสริมสร้างภาวะผูน้าํให้กบันิสิต/นกัศึกษา(O ) มีการกาํหนดให้มีหน่วยงานทีดูแล
และรับผดิชอบการพฒันานิสิต/นกัศึกษาและองคก์รนิสิต/นกัศึกษา(S6)  มีระบบอาจารยที์ปรึกษาที
คอยช่วยเหลือ ดูแล และให้ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา  (S12) และ
บูรณาการงานวิจยั  การบริการวิชาการ  กีฬา  และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (S )เพือพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่สมาชิกองคก์รนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสมาํเสมอ(S ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : จดัตงัหน่วยงาน  อาจารย์ทีปรึกษา เจ้าหน้าทีดูแล
รับผดิชอบการพฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัทีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถาบนัเพือการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

 

1.4  กลยุทธ์ SO4 (S7, S9, S10, O9) 

สถานการณ์ : บริบทภายนอกมีการเปลียนแปลงส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดในการพฒันา
ทีมุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคมและความคิดเชิงสร้างสรรค(์O )ส่งผลให้องคก์รนิสิต/นกัศึกษามี
การกาํหนดขนัตอนและวิธีการปฏิบติังานต่างๆ ทีชัดเจน (S9)และมีสถานทีและสิงอาํนวยความ
สะดวกทีสนบัสนุนการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S10)มีระบบการสือสารขอ้มูลในการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีมโดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนบัสนุนการประสานงาน การสือสาร
ขอ้มูล  และการประชาสัมพนัธ์ (S7)องคก์รนิสิต/นกัศึกษามากขึน 
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การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ : พฒันาพืนทีดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีบรรยากาศ
เอือต่อการดาํเนินงาน(Happy Workplace)โดยมีสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีทนัสมยั  ครบ
ครันปลอดภยั 

 

1.5  กลยุทธ์ SO5 (S9,S12, S14,O3)  

สถานการณ์ : ผูบ้ริหารมีมุมมองในเชิงผลกัดนันโยบายและระเบียบต่างๆ  เพือพฒันาให้
นิสิต/นกัศึกษาให้มีบุคลิกทีจะเป็นผูน้าํเชิงสร้างสรรค์(O3)และมีอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะ
ในการจดักิจกรรมขององค์กรนิสิต/นักศึกษา(S12) มีการกาํหนดอตัลกัษณ์ของนิสิต/นกัศึกษามา
เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันานิสิต/นักศึกษา (S )โดยการกําหนดขันตอนและวิธีการ
ปฏิบติังานต่างๆ ทีชดัเจน (S )ใหเ้หมาะสมตามระดบัชนัปี 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ :  จดักิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (Leadership  Training  Program) ตามระดบัชนัปี (Year  Base  Planning)  

เพือเตรียมความพร้อมการเป็นผูน้าํยคุใหม่   
 

.   กลยุทธ์ SO6(S16,S17,O6) 

สถานการณ์ :  ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เห็นความสําคญั และเกิดความร่วมมือระหว่าง
กนัในการพฒันาและเสริมสร้างภาวะผูน้าํให้กบันิสิต/นักศึกษา(O6) โดยเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าที
ประสบความสําเร็จและสร้างชือเสียงมาช่วยในการพฒันานิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทกัษะและ
ความสามารถทีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S )และมีการถ่ายทอดไปยงั
สมาชิกทงัในปัจจุบนัและอนาคต (S ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ :  สร้างระบบศิษยเ์ก่าทีเขม้แข็งเพือให้เกิดความผกูพนัและ
ช่วยเหลือเกือกลูกนัระหวา่งผูน้าํนิสิต/นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง 

 

1.7 กลยุทธ์ SO7(S14, S19 ,O7,O8,O9) 

สถานการณ์ :สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาการจดัการศึกษาและการพฒันานิสิต/นกัศึกษาทีมี
คุณภาพในทุกมิติ(O7)โดยผลิตบัณฑิตและการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
(O )มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดเชิงสร้างสรรค(์O )มีการกาํหนดอตัลกัษณ์ของ
นิสิต/นักศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันานิสิต/นักศึกษา(S )ให้มีคุณลกัษณะทีพึง
ประสงคท์งัในดา้นความทุ่มเทและความเสียสละ(S19) 
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การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : นิสิต/นักศึกษามีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ เป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม อดทนเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมี 

IQ EQ CQ MQ PQ AQ 

 

. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นการจับคู่หาความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับ
อุปสรรค เพอืเป็นการป้องกนัอุปสรรค 

2.1  กลยุทธ์ ST1 (S  ,S , S  ,S ,S  , S  ,S ,T , T , T ,T , T )  

สถานการณ์ : จากการทีสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศเขา้มาจดัการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยมากขึน(T1)รวมทงันโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และ
เป็นรูปธรรม (T2)โดยมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มกัไม่ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานขององค์กร
นิสิต/นักศึกษา (T3)อีกทงัการขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้การจดักิจกรรมต่างๆ ของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาตอ้งมีการปรับเปลียนรูปแบบการจดักิจกรรมต่างๆ (T4)และการเปลียนแปลง
กาํหนดการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัทาํให้วงจรการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
เปลียนแปลง โดยเฉพาะในเรืองการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัโรงเรียน (T5) แต่ทงันีมีการเปิด
โอกาสให้ผูที้มีส่วนเกียวข้อง (Stakeholder) ทงัในและนอกสถาบนัร่วมกาํหนดนโยบายและ
แผนการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S ) รวมทงัการสร้างเครือข่ายการพฒันาภายในสถาบนัและ
ระหวา่งสถาบนั (S )ฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี รู้จกัการวางแผน กาํหนดวิธีการและขนัตอนการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะใหก้บัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S )เพือเตรียมความพร้อมนิสิตในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (S )โดยการกาํหนดหลกัเกณฑ์/ขอ้บงัคบัให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม
(S8)และองคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดขนัตอนและวิธีการปฏิบติังานต่างๆ ทีชดัเจน (S )แนว
ทางการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ และมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกทงัในปัจจุบนัและอนาคต (S ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยทุธ์ : พฒันานโยบาย แผนกิจกรรมการพฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํ
ของนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคใ์ห้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์ และทกัษะใน
ศตวรรษที  

 

.   กลยุทธ์ ST2(S9 ,S17, S18 ,S19, S20 ,S21, S22 , T4, T5,T6, T7,T8,)   

สถานการณ์ :สภาพเศรษฐกิจการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้เกิดการแข่งขนัในการเรียนและ
การทาํงานมากขึน ทาํให้นิสิต/นักศึกษาไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ(T )และสภาพสังคมใน
ปัจจุบนัมีสิงมวัเมา เช่น แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เกมออนไลน์ ซึงมีผลกระทบต่อความสนใจของ
นิสิต/นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ(T )ทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสมต่อการพฒันา(T ) 
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และการขาดเสถียรภาพทางการเมือง (T5)  การเปลียนแปลงกําหนดการเปิดภาคเรียนของ
มหาวทิยาลยัส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมต่างๆ ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาตอ้งมีการปรับเปลียนรูปแบบ
การจดักิจกรรมต่างๆ(T ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค์ทงัใน
และต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้  (learning  by  doing)ในเรืองของชุมชน สังคม วฒันธรรม การ
ท่องเทียว 

 

.   กลยุทธ์ ST3 (S   , T ) 

สถานการณ์ :มหาวิทยาลัยมกัให้ความสําคญักับการดาํเนินงานของหน่วยงานทีจะช่วย
สนบัสนุนการจดัลาํดบัมหาวิทยาลยั โดยมกัไม่ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานขององคก์รนิสิต/

นักศึกษา(T3) จึงควรทีจะมีการจดัสรรงบประมาณเพือสนับสนุนการจดัโครงการพฒันานิสิต/

นกัศึกษาและองคก์รนิสิต/นกัศึกษามากขึน(S ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : จดัสรรงบประมาณเพือพฒันาผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
เพิมมากขึน 

 

.   กลยุทธ์ ST   (S9 ,S14, S18 , S21, S22, T6, T8) 

สถานการณ์ :สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้เกิดการแข่งขนัในการเรียนการทาํงานมาก
ขึน (T6) และกระแสการบริโภคนิยม(T8)จึงจาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบดูแลการจดั
กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษาและบูรณาการงานวิจยั  การบริการวิชาการ  กีฬา  และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม(S )โดยผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

(Participation Style) หรือการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผูที้เกียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็น
(S ) และมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอย่างมีขนัตอนชดัเจน (S )มาเป็นแนวทางในการสร้างและ
พฒันานิสิต/นกัศึกษา(S )มีการสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพแก่สมาชิกองคก์รนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสมาํเสมอ(S ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยทุธ์ : ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมอาชีพเพือมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
จดัหาทุนสนบัสนุนการทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์การทาํงานร่วมกนั
และส่งเสริมการไดง้านทาํของบณัฑิต 
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.  กลยุทธ์ ST5  (S15, S16 , T6, T7 ,T8) 

สถานการณ์ : สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในการเรียน การทาํงานมาก
ขึน (T6) กระแสการบริโภคนิยม(T8)ซึงมีผลกระทบต่อความสนใจของนิสิต/นกัศึกษาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ(T ) จึงตอ้งมีการส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/ใหร้างวลัสาํหรับนิสิต/นกัศึกษา
ทีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั(S15)และมีการเปิดโอกาส
ให้ศิษยเ์ก่าทีประสบความสําเร็จและสร้างชือเสียงมาช่วยในการพฒันานิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่ให้มี
ทกัษะและความสามารถทีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา(S ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าทีประสบความสําเร็จ
ในวิชาชีพ  อาจารย ์ เจา้หน้าที  ผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งกบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาและทาํความดีสร้าง
ชือเสียงใหก้บัสถาบนัเพือเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นิสิต/นกัศึกษาทวัไป 

 

.   กลยุทธ์ ST6  (S2,O7,O8) 

สถานการณ์ : สภาพสังคมในปัจจุบันมีสิงมัวเมา เช่น แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เกม
ออนไลน์ ซึงมีผลกระทบต่อความสนใจของนิสิต/นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (T ) 

รวมถึงกระแสการบริโภคนิยมของเยาวชนในปัจจุบนัทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสมต่อการพฒันา
(T )  จึงตอ้งมีนโยบายสนบัสนุนให้องคก์รนิสิต/นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาภายในสถาบนั
และระหวา่งสถาบนั(S )เครือข่ายชุมชนทอ้งถินและหน่วยงานรอบมหาวทิยาลยั 

การจัดวางและเลือกใช้กลยุทธ์  : สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถินและหน่วยงานรอบ
มหาวทิยาลยัเพือพฒันา สร้างความยงัยนืและเรียนรู้วถีิชีวติของชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

.  กลยุทธ์ ST7   (S5, S11, T1, T2) 

สถานการณ์ :นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และเป็นรูปธรรม 

(T )และมีสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศเขา้มาจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยมากขึน  (T )  

จึงตอ้งมีการประเมินผลการจดักิจกรรมและการถอดบทเรียนในการจดักิจกรรม เพือสร้างการเรียนรู้
ในการจดักิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษาขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S )และนาํระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (S ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : แลกเปลียนเรียนรู้  จดัการความรู้  (KM ) แบ่งปันขอ้มูล 

360 องศา ถอดรหสักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  นิสิต/นกัศึกษา  อาจารยที์
ปรึกษา  กองกิจ  ผูบ้ริหาร 

 



 
 

302 
 

 
 

.   กลยุทธ์ ST8  (S12, T2, T3)   

สถานการณ์ : นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และเป็นรูปธรรม 

(T )ความสนใจของฝ่ายบริหารในมหาวทิยาลยัมกัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานของหน่วยงานที
จะช่วยสนบัสนุนการจดัลาํดบัมหาวิทยาลยั โดยมกัไม่ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานขององคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา (T ) จึงตอ้งมีระบบอาจารยที์ปรึกษาทีคอยช่วยเหลือ ดูแล และให้ขอ้เสนอแนะใน
การจดักิจกรรมขององค์กรนิสิต/นักศึกษา (S )มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/ให้รางวลั
สาํหรับอาจารยที์ปรึกษา 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัสรรงบประมาณให้กบั
อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเพือเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและสนบัสนุนให้บุคลากร
ฝ่ายกิจการนิสิต/นกัศึกษาจดัทาํผลงานทางวชิาการ และงานวจิยัดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา 

 

. กลยุทธเชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นการจับคู่หาความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อนกับ
โอกาส เพอืใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน 

. กลยุทธ์ WO2  (W6 , W7, W8 , O5) 

สถานการณ์ : กิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษามกัจะดาํเนินงานในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ทุกๆ ปี ไม่มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ (W6)และขาดความเชือมโยงกบัชุมชน (W7)ซึงค่านิยมและ
ความเชือขององค์กรนิสิต/นักศึกษาทีสืบทอดกันมามกัขดัขวางการเกิดขึนของแนวคิดใหม่ๆ
(W )หน่วยงานต่างๆ จึงตอ้งให้ความสําคญักบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทาํให้มี
การตืนตวัในเรืองของการเรียนรู้ ซึงทุกส่วนให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาและกิจกรรมการ
พฒันานิสิต/นกัศึกษา(O5) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ปรับปรุงกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาให้เป็นกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคใ์หม่ๆและโครงการเพือสังคมมากขึน รวมถึงโครงการเพือพฒันาสถาบนัอยา่งชดัเจน 

 

.  กลยุทธ์ WO4 (W8 , W9, W10, W11,O7 ,O8 ,O9,O10) 

สถานการณ์ : ค่านิยมและทศันคติของอาจารยแ์ละผูป้กครองมกัมุ่งเน้นให้นิสิต/นกัศึกษา
ให้ความสําคญักบัผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (W ) อีกทงัค่านิยม
และความเชือขององค์กรนิสิต/นกัศึกษาทีสืบทอดกนัมามกัขดัขวางการเกิดขึนของแนวคิดใหม่ๆ 

(W ) และนิสิต/นักศึกษายงัขาดความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมและการเป็น
สมาชิกขององค์กรนิสิต/นกัศึกษา จึงไม่ให้ความสําคญักบักิจกรรมและการดาํเนินงานขององคก์ร
นิสิต/นักศึกษา(W )รวมถึงบางครังผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาขาดความสามารถในการบริหาร
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จดัการทีเหมาะสมกบัสถานการณ์(W11)ทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งพฒันาการจดัการศึกษาและ
การพฒันานิสิต/นักศึกษาทีมีคุณภาพในทุกมิติ(O7) เพือให้เกิดโอกาสการผลิตบณัฑิตและการ
บริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน(O8)มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความคิดเชิงสร้างสรรค(์O9)เขา้ใจในความแตกต่างและหลากหลายทางวฒันธรรม(O10) และชุมชน
รอบๆ สถาบนัอุดมศึกษา(O11) 

การจัดวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์เพือให้ผูป้กครอง
สนบัสนุนบุตรหลานเขา้ร่วมทาํกิจกรรมและจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 

 

.  กลยุทธ์  WO5 (W16 , O2) 

สถานการณ์ : ผูน้ําและสมาชิกองค์กรนิสิต/นักศึกษายงัขาดทักษะในการสือสาร 

ประสานงาน และภาษาต่างประเทศ(W ) จึงตอ้งอาศยันโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาสู่ระดบัโลก (World Class University) และนโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ทาํให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน(O2)    

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : พฒันาทกัษะดา้นการใช้ภาษาเพือการสือสาร การติดต่อ
ประสานงานและสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศอาเซียนรวมถึงเทคโนโลยี เพือฝึก
ทกัษะเพิมเติมใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 
 

.  กลยุทธ์ WO6  (W11 ,W14, W15,O8 )  

สถานการณ์ : ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาขาดความสามารถในการบริหารจดัการทีเหมาะสม
กบัสถานการณ์(W11)ขาดแผนการพฒันาสมรถนะของผูน้าํทีสอดคล้องกบัความตอ้งการจาํเป็น
(W15)และขาดการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของผูน้าํและสมาชิกองค์กร
นิสิต/นักศึกษา(W14)  แต่ความตอ้งการบุคลากรในวยัทาํงานมีจาํนวนเพิมมากขึน  จึงทาํให้เกิด
โอกาสการผลิตบณัฑิตและการบริการทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน(O ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรอบรมหลกัสูตรระยะสันโดย
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นเพือฝึกทกัษะความ
เป็นผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ   
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.   กลยุทธ์ WO7 (W17 , W18, O3,O4 ,O8 )  

สถานการณ์ : ปัจจุบนัภาระงานของอาจารยที์ปรึกษาเพิมมากขึนจึงไม่สามารถดูแลองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง (W ) และยงัไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
ของอาจารย์ทีปรึกษาองค์กรนิสิต/นักศึกษาให้เติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นักศึกษาเพือเป็น
ตน้แบบให้กบันิสิต/นกัศึกษา (W ) ดงันนั  ผูบ้ริหารจึงควรมีมุมมองในเชิงผลกัดนันโยบายและ
ระเบียบต่างๆ  (O )และพฒันาอาจารยที์ทาํงานในเรืองนิสิต/นกัศึกษา (O )จึงจะทาํให้เกิดโอกาส
การผลิตบณัฑิตและการบริการทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษามีเพิมมากขึน(O ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : ฝึกอบรมและพฒันาอาจารยที์ปรึกษา  บุคลากร  และ
ผูเ้กียวขอ้งกบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพือทนัต่อยคุสมยัให้มีประสบการณ์  ทกัษะ  ในการดาํเนิน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ รวมถึงการทาํวจิยั  บทความ  เขียนหนงัสือ  โดยส่งไปอบรม  

ศึกษาต่อ  ประชุม 

 

.   กลยุทธ์ WO8  (W17 , W18, O4,O5 ,O6 )  

สถานการณ์ : ภาระงานของอาจารยที์ปรึกษาเพิมมากขึนจึงไม่สามารถดูแลองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง  (W18)ยงัไม่มีแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่งของอาจารย์
ทีปรึกษาองคก์รนิสิต/นกัศึกษาให้เติบโตในสายงานกิจการนิสิต/นกัศึกษา(W17) ดงันนั  สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรเปิดช่องทางใหม่ในการขอตาํแหน่งทางวิชาการทางสายรับใช้
สังคมหรืออาจารยที์ทาํงานในเรืองนิสิต/นกัศึกษา (O4)หน่วยงานต่างๆ ก็ให้ความสําคญักบัการจดั
การศึกษาและกิจกรรมการพฒันานิสิต/นกัศึกษา (O5)เกิดความร่วมมือระหวา่งกนัในการพฒันาและ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํใหก้บันิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่(O6) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ : ส่งเสริมเวลาทาํงานดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  รวมถึง
ลดภาระงานดา้นอืนๆ ของอาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษารวมถึงการส่งเสริมและพฒันา
อาจารยรุ่์นใหม่เพือบริหารองคก์รนิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่(Gen Z) 

 

. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เป็นการจับคู่หาความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อนกับ
อุปสรรคเพอืเป็นการเตรียมพร้อมรับอุปสรรค 

.   กลยุทธ์ WT1 (W1, W2, W6, T2, T4 ,T5) 

สถานการณ์ : นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความสอดคลอ้ง ต่อเนือง และเป็นรูปธรรม
(T2)  รวมถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้การจดักิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนิสิต/

นักศึกษาต้องมีการปรับเปลียนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ(T ) ทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
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กาํหนดการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัและส่งผลให้วงจรการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาเปลียนแปลง โดยเฉพาะในเรืองการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัโรงเรียน(T )ยงัไม่มีการ
ติดตามและควบคุมการดาํเนินงานทีจะสะทอ้นความสําเร็จในการดาํเนินงานในระดบักลยุทธ์ของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาทีชดัเจน(W )และองคก์รนิสิต/นกัศึกษายงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยัอย่างชดัเจน(W )และการดาํเนินงานในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
ทุกๆ ปี ไม่มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ(W ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยทุธ์ : กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิต/นกัศึกษาระยะสัน  

ปี และระยะยาว 10 ปี เพือใหก้ารบริหารจดัการมีความต่อเนือง  รวมถึงผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที 

 

.   กลยุทธ์ WT2 (W7 , W9, W12, W13, T5 ,  T6, T7 ,T8)  

สถานการณ์ : สภาพสังคมในปัจจุบนัมีสิงมวัเมาต่างๆ (T ) รวมทงักระแสการบริโภคนิยม
ของเยาวชนในปัจจุบนัทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสม(T ) อีกทงัการแข่งขนัในการเรียนและการ
ทาํงานมากขึน ทาํให้นิสิต/นกัศึกษาในปัจจุบนัมกัไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (T ) อาจารยแ์ละ
ผูป้กครองมุ่งเนน้ใหนิ้สิต/นกัศึกษาเรียนมากกวา่การเขา้ร่วมกิจกรรม (W )ขาดเวทีในการแสดงออก
ของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา (W )ขาดความเชือมโยงกบัชุมชน(W )ดาํเนินกิจกรรมขององคก์ร
นิสิต/ ร่วมกับโรงเรียน(T )และยงัไม่มีการแลกเปลียนเรียนรู้การดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/

นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัทงัในและต่างประเทศทีจะนาํไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์(W ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยทุธ์ : บูรณาการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเขา้กบัการเรียนการสอน
ในรายวิชาการศึกษาทวัไปวิชาในสาขาวิชาหรือวิชาเอก  หรือเสนอรายวิชาใหม่  เพือพฒันา
คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองของประเทศโดยเนน้การเขา้ถึงชุมชนรอบสถาบนัเป็นหลกั  โดย
มองรอบดา้น  บูรณาการองคค์วามรู้และกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

 

.   กลยุทธ์ WT3  (W10 , T6 ,T8)   

สถานการณ์ : สภาพเศรษฐกิจการแข่งขนัในปัจจุบนัทาํให้เกิดการแข่งขนัในการเรียนและ
การทาํงานมากขึน ทาํให้นิสิต/นกัศึกษาในปัจจุบนัมกัไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (T ) รวมถึง
กระแสการบริโภคนิยมของเยาวชนในปัจจุบันทาํให้เกิดค่านิยมทีไม่เหมาะสมต่อการพฒันา 
(T )และนิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมและการเป็นสมาชิก
ขององค์กรนิสิต/นักศึกษา จึงไม่ให้ความสําคญักบักิจกรรมและการดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/

นกัศึกษา(W ) 
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การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : กําหนดให้มีการบันทึกกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาใน
ใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม(Activity Transcript)โดยการระบุชวัโมงขนัตาํของกิจกรรมการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

 

.   กลยุทธ์ WT4 (W3 , W4 , W5 , T7,T9 ,T10) 

สถานการณ์ : การใช ้Social Media ทีไม่เหมาะสมทาํให้นิสิต/นกัศึกษามีพฤติกรรมการที
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรม IT literacy (T )เกมออนไลน์ สังคมออนไลน์  มี
ผลกระทบต่อความสนใจของนิสิต/นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (T )ส่งผลต่อการ
ปฏิสัมพนัธ์และสัมพนัธภาพของนิสิต/นกัศึกษาทีลดลงทาํให้การเขา้ร่วมกิจกรรม (T )รวมถึง 

หน่วยงานราชการทาํให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน(W )มีกฎระเบียบต่างๆ ทาํให้การ
ดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา ไม่คล่องตวั (W )และระบบการปฏิบติังานของแต่ละ
หน่วยงานในองคก์ารยงัขาดความเชือมโยงกนั (W ) 

การจดัวางและเลือกใช้กลยุทธ์ : พฒันาระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ด้านกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษากฎระเบียบ  แผน  ขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรม  ผลการดาํเนินงาน  รูปภาพ และการขอ
เอกสาร  ประสานงานใหส้ะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

.   กลยุทธ์ WT7  (W9 , W10 , T3 ,T6) 

สถานการณ์ :ฝ่ายบริหารในมหาวทิยาลยัมกัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานของหน่วยงาน
ทีจะช่วยสนับสนุนการจดัลาํดบัมหาวิทยาลัยมากกว่าการดาํเนินงานขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 

(T3)ค่านิยมและทศันคติของอาจารยแ์ละผูป้กครองมกัมุ่งเน้นให้นิสิต/นกัศึกษาให้ความสําคญักบั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (W ) ทาํให้นิสิต/นกัศึกษาไม่สนใจเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ (T )อีกทงันิสิต/นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจทีถูกตอ้งเกียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม
และการเป็นสมาชิกขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา จึงไม่ให้ความสําคญักบักิจกรรมและการดาํเนินงาน
ขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา (W ) 

การจดัวางและเลือกใชก้ลยุทธ์ : เสริมสร้างพลงัอาํนาจ(Empowerment)ให้กบัผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัโดยการใหโ้อกาสใหพ้ืนทีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
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ส่วนท ี 9 ประเด็น (ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา  จาํนวน  แห่ง  จาํนวน   คน จากแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษา  จาํนวน  คน    และศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และรับรองโดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   คน  นาํมาสู่
การศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ดว้ยเทคนิควิจยั EFR  จาํนวน  

คน และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และนาํไปจบัคู่เพือกาํหนด
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย (TOWS Matrix) เพือจดัทาํประเด็น (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  

 ในส่วนนีผูว้ิจ ัยจะนําเสนอ(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. -

)ซึงไดม้าจากการกาํหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 

และกลยทุธ์เชิงรับ (WT) รายละเอียดดงัแสดงในตารางที   



 

 

 

ตารางที  41 (ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.

2557-2566) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมทกัษะความคดิเชิงสร้างสรรค์และพฒันาความคดิเชิงระบบ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) ผูน้าํนิสิต/นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์รวมทงัสร้างสรรค์สิง
ใหม่ๆและปรับเปลียนได้ตาม
สถานการณ์ 

( ) ฝึกการระดมความคิด เ ชิ ง
สร้างสรรค์และพัฒนาความคิด
เชิงระบบสามารถแก้ไขปัญหา  
สือสารและการทํางานร่วมกับ
ผูอ้ืน รวมทังเพือสร้างสรรค์สิง
ให ม่และปรับ เป ลียนได้ต าม
สถานการณ์ 

( )  จัดประชุมสัมมนานอก
สถานทีเพือเป็นการปรับเปลียน
บรรยากาศในการทาํงาน 

( ) จัดศึกษาดูงานนอกสถานที
เพือนาํมาพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข
ภายในองคก์ร 

( ) จดัวนันดัพบ  พูดคุยกบัผูรู้้ทีมี
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
( ) เล่นเกมสร้างสรรค์ เพือฝึก
ความคิดวิ เคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 
( 5)ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต /

นกัศึกษาโดยใหค้ิดนอกกรอบ 

(6) จัดโครงการอบรมความคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์

( )  มีความคิดสร้างสรรค์เพือ
สร้างสรรคก์ิจกรรมใหม่ๆหรือสิง
ใหม่ๆในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( )สามารถแก้ไข ปัญหาการ
สือสารและการทาํงานร่วมกนัใน
องค์กรและสามารถปรับเปลียน
ไดต้ามสถานการณ์ 

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 
-นกัจิตวทิยา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )นิสิต /นักศึกษาแลกเปลียน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้เ กียวกับกิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษา 
 

(1) แลกเปลียนเรียนรู้  จัดการ
ความรู้  (KM )แบ่งปันขอ้มูล 360 

องศา 
 

( ) จัดตังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM Team) ของกอง
กิจการนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
แลกเปลียนเรียนรู้ทางดา้นองคก์ร
นิสิต /นักศึกษากับงานกิจการ
นิสิต/นักศึกษาและผู ้เ กียวข้อง
อืนๆ 

( 3)จัดมหกรรมองค์กร นิ สิต /

นักศึกษาสร้างสรรค์โดยมีเวที
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แลกเปลียนเรียนรู้เพือฝึกทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์และเป็น
การต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์
ของนิสิต/นกัศึกษา 

( )มีคณะกรรมการจดัการความรู้ 

(KM Team) ของกองกิจการนิสิต/

นกัศึกษา 
(2)บ ท เ รี ย น จ า ก กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลียนเรียนรู้ทางดา้นองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 

 



 

 

 

ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมภีาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) สนับสนุนและส่งเสริมภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาและมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพือพฒันา
มหาวทิยาลยั 

( ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า
(Leadership  Training  Program)

ตามระดับชันปี(Year Base  

Planning)  เพือเตรียมความพร้อม
การเป็นผูน้าํยคุใหม่   

(1)ป รั บ ป รุ ง แ ผน / กิ จ ก ร ร ม
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กร
นิสิต/นักศึกษา โดยจัดให้นิสิต/

นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่อเนือง
จนกระทงัสาํเร็จการศึกษา 
( ) จั ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ( Leadership  

Training  Program)ตามระดบัชนั
ปี(Year  Base  Planning)  เพือ
เตรียมความพร้อมการเป็นผูน้าํยคุ
ใหม่  

 

(1) มีแผนพฒันาลักษณะภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ที
สอดคลอ้งในแต่ละชนัปี 

( ) มีกิจกรรม/โครงการพฒันา
ลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
แต่ละชนัปี 

( ) มีโครงการสนบัสนุนการสรร
หาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 
 

310 



 

 

 

ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( )โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ใน
ดา้นต่อไปนี 

-วิสั ยทัศ น์ /  การยอม รับการ
เปลียนแปลง/ความสามารถใน
การจูงใจ/ความมุ่งมนั/การทาํงาน
เป็นทีม/ความคิดสร้างสรรค์/การ
เป็นแบบอย่างทีดี /การอุทิศตน/

การยืดหยุน่/ความสามารถในการ
แกป้ัญหา/เคารพความคิดเห็นของ
ผู ้อืน /ความไว้วางใจและการ
สนบัสนุน 

(4)จดัโครงการสนบัสนุนการสรร
หานิสิต/นกัศึกษาทีมีแววเป็นผูน้าํ 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ลั ง อํ า น า จ
( Empowerment)ใ ห้ กั บ ผู ้ นํ า
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั 

( ) เสริมสร้างแรงกระตุ ้นและ
เพิมแรงจูงใจโดยการบริหารงาน
ภายในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา เช่น  

-ส่งเสริมผูน้าํนิสิต/นักศึกษาและ
บุคลากรไปอบรมสัมมนาเรืองที
เกียวข้องกับงานกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 
-ให้อิสระแก่ผูน้ํานิสิต/นักศึกษา
ในการบริหารจัดการในองค์กร
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

-ช ม เ ช ย เ มื อ เ พื อ น ร่ ว ม ง า น
ปฏิบัติงานดี หรือแนะนําเมือมี
จุดบกพร่อง 

-ผู ้นํ า อ งค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึ กษ า
เสริมสร้างพลังอํานาจให้เพือน
ร่วมงานมีกําลังและปฏิบัติงาน
อยา่งเตม็ที 

( ) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( )ผู ้นํานิสิต/นักศึกษาสามารถ
บ ริห ารจัดก า รองค์ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

( )มหาวิทยาลัยมีกิจการนิสิต/

นกัศึกษาในระดบัดีมาก 

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  -ร่วมสร้างวฒันธรรมองค์กรทีดี
เพือการปฏิบัติงานในองค์นิสิต/

นกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาบุคลิกภาพผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 
( )พฒันาผูน้ํานิสิต/นักศึกษาให้
ร่วมสร้างหลักสูตรสะท้อนการ
ติดอนัดบั TOP  มหาวิทยาลยั 

ทีมีกิจการนิสิต/นกัศึกษาในระดบั
ดีมาก 

 

  

313 



 

 

 

ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้
ความสามารถสําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ  เพือฝึก
ทักษะเพิมเติมและเสริมสร้าง
ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ผู ้นํานิสิต/นักศึกษารวมทังเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

(1) พฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษา
เ พื อ ก า ร สื อ ส า ร  ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานและสมรรถนะดา้น
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียนรวมถึงเทคโนโลย ีเพือฝึก
ทักษะเพิมเติมให้กับผู ้นํานิสิต/

นกัศึกษา 

( ) โครงการพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาไทยเพือการสือสาร 

( ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ช ม ร ม
ภาษาอังกฤษและชมรมภาษา
ประเทศอาเซียน 

( ) จั ด อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียน 

( ) สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาประเทศอาเซียนในแต่ละ
หลกัสูตร 

( )โครงการพัฒนาทักษะการ
เขา้ถึงสือเทคโนโลยีภาษาองักฤษ
และภาษาประเทศอาเซียน 

( ) โค ร งก ารส ร้ า งบท เ รี ยน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียนออนไลน์ 
 

( )จาํนวนโครงการทีมีการพฒันา
และปรับปรุง 

( ) ผูน้ํานิสิต/นักศึกษามีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาเพือการสือสาร
ด้านภาษาอัง กฤษและภาษ า
ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น ร ว ม ถึ ง
เทคโนโลยทีีเขา้ถึง 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 
-ชมรม 

-องคก์รภาคเอกชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  (7) การพฒันาความรู้พืนฐานเกียวกบัประชาคม
อาเซียนใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 
(8) พฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาเตรียมพร้อมการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  

(2) ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรอบรม
โดยผูท้รงคุณวฒุิและผูเ้ชียวชาญที
มีความรู้ความสามารถและความ
ชํานาญเฉพาะด้านเพือฝึกทักษะ
ความ เ ป็นผู ้นํา เ ชิงส ร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา
ดา้นต่างๆ   

( ) จดัหลกัสูตรอบรมทกัษะความเป็นผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษา
ดา้นต่างๆ  เช่น 

-กิจกรรมการอบรมความรู้เกียวกบัพืนฐานของ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-การสร้างนวัตกรรมทีใช้ในกิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษา 
-การสร้างสถานการณ์จาํลองฝึกฝนการทาํงาน
ของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-การศึกษาดูงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัอืนๆ 

-แลกเปลียนผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาฝึกงาน 

(1) มีกิจกรรม/โครงการ
อบรมพฒันาลกัษณะผูน้าํ
เ ชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผู ้ นํ า อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา 

-รองอธิการฝ่ายกิจการ
นิสิต/นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-หน่วยงานต่างๆใน
มหาวทิยาลยั 

-องคก์รภาคเอกชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(3)  บูรณาการกิจกรรมนิ สิต /

นกัศึกษาเขา้กบัการเรียนการสอน
ในรายวชิาการศึกษาทวัไปวิชาใน
สาขาวิชาหรือวชิาเอก  เพือพฒันา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองของประเทศโดยเนน้การ
เขา้ถึงชุมชนรอบสถาบนัเป็นหลกั 

โดยการมองรอบดา้น  บูรณาการ
องค์ความรู้และกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือง 

(1)จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทีมีการสอดแทรกคุณลักษณะ
ของคว าม เ ป็ นพล เ มื อ งขอ ง
ประเทศโดยเนน้การเขา้ถึงชุมชน
รอบสถาบันเป็นหลัก โดยมอง
รอบด้าน  บูรณาการองค์ความรู้
และกิจกรรมอย่างต่อเนืองใน
รายวชิา 
( ) บู รณ า ก า ร กิ จ ก า ร นิ สิ ต /

นักศึกษากับการศึกษาสมัยใหม่
ศตวรรษที  

(3) การจัดเวที การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทีนํามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  

เช่น การเล่นดนตรีไทยผสมกับ
ดนตรีสากล  การแสดงร่วมสมยั 

 

(1) มีแผนพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการบูรณา
การองคค์วามรู้และกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนืองในรายวชิา 
( ) มีหน่วยงานทีบูรณาการการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 
( ) มีการจดัเวทีการแสดงทีบูรณา
การกบัยคุสมยั 

 

 

-สกอ. 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-รองอธิการฝ่ายวชิาการ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยเ์จา้ของรายวชิา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-ชมรมต่างๆ 

-ชุมชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) บูรณาการวชิาการกบักิจกรรม
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ป รั บ
กระบวนการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทัวไปโดยบูรณาการ
งานวิจัยการบริการวิชาการและ
กิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษาใน
รายวชิา 
( )จัดตังหน่วยงานทีบูรณาการ
การเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
( ) ปรับปรุงวธิีการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ เน้น
การคิดสร้างสรรค์   แกไ้ขปัญหา 
และทักษะการปฏิบัติ งานใน
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) สนับสนุนให้นิสิต/นักศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รมและ จัด ทํ า
หลักฐานการเข้าร่วมของนิสิต/

นกัศึกษา 

( 1)  กํ า หนด ให้ มี ก า รบัน ทึ ก
กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) 

(1) บนัทึกกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ในใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) ในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

( )  จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา 
 

( ) ใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) 

 

-สกอ. 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-รองอธิการฝ่ายวชิาการ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-ชมรมต่างๆ 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  การส่งเสริมบรรยากาศทเีออืต่อการทาํกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมในการดํา เ นิน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย จัดบริการด้านสิง
อาํนวยความสะดวกและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนิสิต/นกัศึกษาทงัใน
ด้านร่างกายอารมณ์และสังคม
รวมถึงการเ รียนรู้ สู่ความเป็น
สากล 

( ) พฒันาพืนทีดําเนินกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาใหม้ีบรรยากาศเอือ
ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ( Happy 

Workplace)โดยมีสถานทีและสิง
อํานวยความสะดวกทีทันสมัย  

ครบครันปลอดภยั 

(1) ปรับปรุงสิงแวดล้อมบริเวณ
องค์กรและสถานทีดําเนินงาน
อืนๆ 

( ) บํารุงรักษาสภาพแวดล้อม
อยา่งต่อเนือง 

( )  ขยายพืนทีนันทนาการ  ที 

พกัผ่อนหย่อนใจ  และออกกาํลงั
กายนอกเหนือจากพืนทีทาํงานใน
องคก์ร  

( ) เพิมสิงอาํนวยความสะดวกที
ทั น ส มั ย เ ช่ น  ย า น พ า ห น ะ 

โทรศพัท์โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์ 

ป้ายโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส์ 

( ) ติดตงักลอ้งวีดีโอวงจรปิดเพือ
รักษาคว ามปลอดภัย ในการ
ดาํเนินงานของนิสิต/นกัศึกษา 

( ) จาํนวนนิสิต/นกัศึกษาทีอยูใ่น
บริเวณสถานทีดาํเนินกิจกรรม 

( ) สภาพแวดลอ้มพร้อมการใช้
งาน 

( ) มีพืนทีนนัทนาการต่างๆ 

( ) มีสิงอาํนวยความสะดวกใน
การทาํงาน 

( ) มีระบบรักษาความปลอดภยั 

 

-สกอ. 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-ฝ่ายอาคารและสถานที 

- กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-หน่วยงานรักษาความปลอดภยั 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) จัดศูนยบ์ริการสายด่วน (Hot 

line)ในการบริหารนิสิต/นกัศึกษา 
( ) เพิมพืนทีสีเขียวรอบบริเวณ
พืนทีดาํเนินกิจกรรม 

( ) สํารวจและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจาํเป็นพืนฐานของนิสิต/

นกัศึกษาในการดาํเนินกิจกรรม 

( ) ประสานงานความต้องการ
ทางกายภาพกับห น่วยง าน ที
เกียวขอ้ง 

(10) มีการบริการนิสิต/นักศึกษา
พิ ก า ร แ ล ะ นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า
นานาชาติในการเขา้ร่วมกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )วเิคราะห์และจดัอตัรากาํลงัคน
ทีดูแลนิสิต/นกัศึกษาใหเ้หมาะสม 

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทนัต่อยคุสมยัและ
เพิมประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของผู ้ที
เกียวขอ้ง  

(1) จัดตังหน่วยงาน  อาจารย์ที
ปรึกษา เจา้หนา้ทีดูแลรับผิดชอบ
การพัฒนาผู ้นํานิสิต/นักศึกษา
ข อ ง สถ าบัน ที เ พี ย ง พอ แล ะ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
สถาบนัเพือการจดักิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

( )มีการจัดตังกองกิจการนิสิต/

นัก ศึกษา   อาจ ารย์ ทีป รึกษา
กิจกรรม  เ จ้าหน้า ที พี เ ลียง  ที
ช่วยเหลือผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของ
สถาบนัอยา่งเพียงพอ 

( )สรรหาอาจารย์รุ่นใหม่และ
พนักงานทีสนใจกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมพฒันา
ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 
( )จัด ศูนย์แนะแนวและ ให้
ค ํ า ป รึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยและการดํา เ นิน
กิจกรรมต่างๆ 

( )จดัใหม้ีบริการขอ้มูลข่าวสารที
สาํคญัสาํหรับนิสิต/นกัศึกษาทีมี 

ปัญหาการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาผ่านศูนย์บ ริการข้อ มูล
สาํหรับนิสิต/นกัศึกษา 

( ) มีกองกิจการนิสิต/นักศึกษา  
อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า กิ จ ก ร ร ม   

เจ้าหน้าทีพีเลียงดูแลรับผิดชอบ
ช่วยเหลือผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของ
สถาบนั 

( )  มี อ า จ า ร ย์ รุ่ น ใ ห ม่ แ ล ะ
พนักงานใหม่ๆทีสนใจพัฒนา
กิจกรรมนิสิต /นักศึกษาอย่าง
จริงจงั 

( )  มี ศู น ย์แ นะแนวและ ให้
คาํปรึกษา 
( )  ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ
นิสิต/นกัศึกษา 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-กองนโยบายและแผน 

-ฝ่ายแนะแนว 

-ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) ฝึกอบรมและพฒันาอาจารยท์ี
ปรึกษา  บุคลากร  และผูเ้กียวขอ้ง
กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพือ
ทนัต่อยุคสมยัให้มีประสบการณ์  

ทักษะ   ในการดําเนินกิจกรรม
นิสิต /นักศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ 

รวมถึงการทําวิจัย   บทความ  

เขียนหนังสือ  โดยส่งไปอบรม  

ศึกษาต่อ  และจดัประชุม 

( ) จดัหลกัสูตรอบรมผูเ้กียวขอ้ง
กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้น
ต่างๆ   

- อบรมการทาํวจิยั  เขียนบทความ  

เขียนหนังสือเกียวข้องกับผู ้นํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
เผยแพร่งานวจิยั 

-ศึ ก ษ า ดู ง า น อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัอืนๆ 

-ศึ กษ าต่ อ ด้ า น อ งค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยแ์ลกเปลียนดา้นกิจการ
นิสิต/นกัศึกษาในแต่ละประเทศ 

(1) มีอาจารยท์ีปรึกษา  บุคลากร  

และผู ้เ กียวข้องกับผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมอบรม 

( )  มีวิจัย   บทความ   หนังสือ
เกียวข้องกับผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษา 
( )  ศึกษา ดูงานองค์กรนิ สิต /

นกัศึกษา 

-รองอธิการฝ่ าย กิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-เจา้หนา้ที 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( 3) ส่ ง เส ริม เ วลาทํา ง านด้าน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  รวมถึง
ลดภาระ ง านด้ าน อืนๆ  ขอ ง
อาจารย์ทีปรึกษากิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษารวมถึงการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารยร์ุ่นใหม่เพือบริหาร
องค์กรนิสิต /นักศึกษารุ่นใหม่ 

(Gen Z)   

( )วิเคราะห์การลดภาระงานดา้น
อืนๆ  ของอ าจ า ร ย์ ที ป รึ กษ า
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ส่งเสริมและพฒันาอาจารยร์ุ่น
ใหม่ เ พือบริหารองค์กรนิ สิต /

นกัศึกษารุ่นใหม่ (Gen Z) 

( )  ภาระง านของอาจารย์ ที
ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ลดลง 

( ) อาจารยเ์ขา้ใจนิสิต/นักศึกษา
รุ่นใหม่มากขึน 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
- คณบดี 

-หวัหนา้สาขา 
 

(4) ส่งเสริมการขอตาํแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย์ทีปรึกษา
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเพือเกิด
แรง จู ง ใจ ในการทําง านและ
สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายกิจการ
นิสิต/นักศึกษาจัดทาํผลงานทาง
วิชาการวิจัยด้านกิจการนิสิต /

นกัศึกษาและผลงานทางวิชาการ
อืนๆ 

( )อาจารย์ทีปรึกษากิจกรรม
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ข อ
ตาํแหน่งทางวชิาการได ้

( )เจา้หนา้ทีพนักงานสามารถขอ
ผลงานและโครงสร้างการเพิม
เงินเดือนได ้

( ) ไดต้าํแหน่งทางวชิาการ -สกอ 

-มหาวทิยาลยั 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )วิ เ ค ร าะ ห์ และจัดทําแผน
บริหารงบประมาณโดยยึดหลัก
ความคุม้ค่า  ชดัเจนและเป็นธรรม 

(1) จดัสรรงบประมาณเพือพฒันา
ผู ้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเพิม
มากขึน 

( ) จดัหาแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ทั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศเพือพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาเพิมมากขึน 

( )ช่วยเหลือทางการเงินกับผูน้ํา
องค์กร นิ สิต /นัก ศึกษา ทีขาด
แคลนทุนทรัพย ์

( ) จัดทุนช่วยงานสําหรับนิสิต/

นกัศึกษา 
( )ให้โอกาสผู ้นําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาเมือจบการศึกษาทาํงาน
ต่อดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั 

( ) ทุนเล่าเรียนจากการทาํงานใน
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาดีเด่น 

( ) ตงักองทุนพฒันากิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา เพือพัฒนางาน
กิจกรรม 

( ) มีงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามากขึน 

( ) มีกองทุนพฒันากิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  
( ) ผู ้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา
ทํางานต่อด้านกิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 

-กองคลงั 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(4) พฒันาระบบฐานข้อมูลด้าน
กิ จ ก า ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ที มี
ประสิทธิภาพโดยเชือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
จดัการของมหาวทิยาลยั 

( 1)พัฒน า ร ะบบ ฐ า น ข้ อ มู ล
ออนไลน์ด้าน กิจกรรมนิ สิต /

นกัศึกษากฎระเบียบ  แผน  ขอ้มูล
การดํา เ นินกิจกรรม   ผลการ
ดาํเนินงาน  รูปภาพ และการขอ
เอกสาร  ประสานงานให้สะดวก  

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

( ) ใ ช้ป ร ะ โ ยช น์ จ า ก ค ว า ม
หลากหลายของเทคโนโลยีการ
สือสารรวมทังมือถืออุปกรณ์
สมาร์ทโฟนเพือปรับปรุงการ
สือสารและซอฟต์แวร์บนเว็บที
ช่วยให้ นิ สิต /นัก ศึกษาทราบ
ข่าวสารต่างๆ 

-  โปรแกรมแจง้เตือนการเขา้ร่วม
กิ จ ก ร ร ม   จ ด ห ม า ย ข่ า ว
อิเลก็ทรอนิกส์ของนิสิต/นกัศึกษา 
-  มี FB,Application, คลิป, ระบบ 

line ขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในระบบของโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนเพือสร้างช่องทางการสือสาร
หลากหลาย 

-  ใช้โปรแกรมลับในการขอ
แสด งค ว าม คิ ด เ ห็ นห รื อข้อ
ร้องเรียนของนิสิต/นักศึกษาเพือ
พฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

( ) นิสิต/นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ และประสานงานสะดวก  

รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  

-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-นิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  - โปรแกรมส่งเอกสารราชการ
ออนไลน์ 
- สร้างตราสัญลกัษณ์ขององคก์ร
นิ สิ ต /นัก ศึ กษ า ใน สือสั ง ค ม
ออนไลน์ 
- โปรแกรมสํารวจความตอ้งการ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต/

นกัศึกษา 
-จัดตังก ลุ่มผู ้นําองค์กรนิ สิต /

นักศึกษาทังในและต่างประเทศ
บนสือออนไลน์เพือแลกเปลียน
ความรู้และประสบการณ์ของ
นิสิต/นกัศึกษา 
-.การจดัตงัเวบ็ไซตน์กัสร้างสรรค ์

เพือเป็นแหล่งเ รียนรู้สิงแปลก
ใหม่สาํหรับนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์เพือให้ผูป้กครอง
สนับสนุนบุตรหลานเขา้ร่วมทํา
กิจกรรมและจัด กิจกรรม เ ชิง
สร้างสรรค์เพือให้นิสิต/นักศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัร
ใจ 

(1) จดัประชุมชีแจงกบัผูป้กครอง 

( ) มีปฏิทินการดาํเนินกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
( )ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาออนไลน์ 

(4) ทํารายการโทรทัศน์สําหรับ
กิจกรรมสร้างสรรค์เพือเผยแพร่
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
(5) ทาํโครงการนิตยสาร/วารสาร
สิงประดิษฐ์  นวตักรรม กิจกรรม
สร้างสรรค ์

(1) ผู ้ปกครองสนับสนุนบุตร
หลานเขา้ร่วมทาํกิจกรรม 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและ
ต่างประเทศ 

(1) ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและ
ต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้  

(learning  by  doing) 

(1) ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา
บทบาทองค์กรนิสิต/นกัศึกษาให้
มี เ ว ที แ ส ด ง อ อ ก ใ น ก า ร ใ ช้
ความสามารถทีสร้างสรรค์ให้
เต็มทีและเต็มศกัยภาพทงัในและ
ต่างประเทศ 

( )ส่งเสริมกิจกรรมแปลกๆเพือ
เป็นการจัดเวทีสําหรับคนทีมี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้มี
โอกาสไดแ้สดงออก 

( ) เปิดเวทีกิจกรรม สถาบัน  

นวัตกรรม  เ ป็นพืนทีให้นิสิต /

นกัศึกษาไดป้ระดิษฐส์ิงทีอยากทาํ
อยา่งสร้างสรรค ์

( )  จัดแสดงโชว์ผลงานของ
องค์กรนิ สิต /นักศึกษา  ( Road  

Show)ทงัในและต่างประเทศ 

( ) เวทีกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ  

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  (5) ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานิสิต/

นกัศึกษาใหม้ีความเป็นนานาชาติ  

  

( ) สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิน
หน่วยงานรอบมหาวิทยาลยัและ
พัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา  

ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ 

(1)  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิน
และหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยั
เพือพฒันา สร้างความยงัยืนและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 

(1) การจัดเวทีนิสิต/นักศึกษา
สร้างสรรค์ในชุมชน, ค่ายศิลปะ 

เวทีการแสดง ร้องเพลง กีฬา ค่าย
วิชาการ ประกวดงานสร้างสรรค ์ 

ลานกิจกรรมขายสินคา้ของนิสิต/

นกัศึกษา  
( ) การรวมกลุ่มนิสิต/นักศึกษา 
เพือสร้างสรรคห์รือทาํประโยชน์
ต่อสาธารณะ เพือสร้างสรรคห์รือ
ทาํประโยชน์ต่อสาธารณะ 

( ) จดัโครงการพืนทีสร้างสรรค ์

กิจกรรมนนัทนาการ เช่น การเล่น
ดนตรี การแข่งขนักีฬา กิจกรรม 

( ) การทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ืน
ในสถาบนัการศึกษาหรือชุมชน 

(1) ชุมชนท้องถินได้รับการ
พฒันาอยา่งยงัยนื 

( )  มีลักษณะภาวะผู ้นํานิ สิต /

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค ์

(3) จาํนวนกิจกรรม/ 

โครงการทีดาํเนินงาน 

(4)ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

-องคก์รเอกชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) จัดการเรียนการสอนทีเน้น
ความสัมพัน ธ์ระหว่า ง นิ สิต /

นกัศึกษากบัชุมชน/โรงเรียน/วดั 

(6) จัดกิจกรรมเพือพัฒนาและ
แกป้ัญหาของชุมชน 

( ) จดัโครงการประกวดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพือพฒันาชุมชน(8) 

สร้างความเข้มแข็งขององค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ทั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศเพือสร้างการเรียนรู้
ทวัโลก 

(9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถินเ พือ
สร้างโครงงานสร้างสรรค ์

(10) ปลูกฝังและเคารพความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของ
ชุมชนโดยการเข้าร่วมพิธีกรรม 

โครงการต่างๆ 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) สร้างพลงัร่วมโดยเครือข่าย
องค์กรนิสิต/นักศึกษาอุดมศึกษา
(12) ทํากิจกรรมเพือสังคมใน
วนัหยดุมหาวทิยาลยั  และปิดภาค
เรียน 

(13) จัดกิจกรรมโครงการสร้าง
พืนทีสร้างสรรค์ ในชุมชน/วดั/

โรงเรียน/พืนทีสาธารณะ สร้าง
จิตสาํนึกทีดีของคนในชุมชน 

(14) จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ไทยในชุมชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ
ระหวา่งองค์กรนิสิต/นกัศึกษาใน
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย กั บ
ต่ า งประ เทศและประ เทศใน
อ า เ ซี ย น  เ พื อ ศึ ก ษ า ดู ง า น  

แ ล ก เ ป ลี ย น เ รี ย น รู้ ภ า ษ า  
แ ล ก เ ป ลี ย น ค ว า ม คิ ด   

พหุวฒันธรรมและกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

(1)  จดัโครงการทุนการศึกษาเพือ
แลกเปลียนผู ้นําองค์กร /นิสิต /

นัก ศึ กษ า  ร ะดับป ริญญาต รี
ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
อาเซียน เป็นเวลา 1 เทอม ถึง 1 ปี 

(2) จัดค่ายอาเซียน  ของผู ้นํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( ) จัดโครงการ Backpack to 

ASEAN 

(4) มีการลงนามความร่วมมือ
สร้างเครือข่าย(MOU) ระหว่าง
งานกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
(5) จัดตังทูตผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษา 
( ) โครงการอาเซียนศึกษาเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ความเป็นผูน้ํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในประเทศ
อาเซียน 

(1) มีเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่ า งประ เทศและประ เทศใน
อาเซียน  

-สกอ. 

-กระทรวงการต่างประเทศ 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( )  โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ง า น /

ประสบการณ์ในประเทศอาเซียน
เพือเรียนรู้วฒันธรรมการทาํงาน  

วฒันธรรมองคก์ร 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันาระบบการบริหารจดัการกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )กาํหนดนโยบาย บริหารงานที
ชัด เจนและวางแผนพัฒนาที
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พัน ธ กิ จ แ ล ะ
แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

 

( ) พฒันานโยบาย แผนกิจกรรม
การพฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํของ
นิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิต
ทีพึ งประสงค์  และทักษะใน
ศตวรรษที   

 

( ) จัดทําแผนพัฒนาภาวะผู ้นํา
ของนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะ
บณัฑิตทีพึงประสงค์ และทักษะ
ในศตวรรษที   

(2) กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ น ะ ขี ด
ความสามารถของผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาและสามารถเลือก
สมรรถนะทีตอ้งการพฒันา 
(3)ใหโ้อกาสนิสิต/นกัศึกษาทีเป็น
ผูน้าํองค์กรมีส่วนในการตงัแผน
นโยบาย 

 

( )มีแผนพัฒนาภาวะผู ้นําของ
นิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิต
ทีพึ งประสงค์  และทักษะใน
ศตวรรษที   

(2) ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถทีเหมาะสมตาม
สมรรถนะทีเหมาะสม 

 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที 41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํ
ของนิสิต/นกัศึกษาระยะยาว 10 ปี 

เพือให้การบริหารจดัการมีความ
ต่ อ เ นื อ ง   ร ว ม ถึ ง ผู ้ บ ริ ห า ร 

เจา้หนา้ที 

( ) จัดทําแผนพัฒนาภาวะผู ้นํา
ของนิสิต/นกัศึกษาระยะยาว 10 ปี 

เพือให้การบริหารจดัการมีความ
ต่อเนืองและชดัเจนในโครงสร้าง
การดาํเนิน 

(2) จัดทําการประเ มินผลการ
ดาํเนินงานตามตวัชีวดัอย่างเป็น
ระบบและต่อเนืองและนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขหรือ
เปลียนแปลงการดาํเนินงานอยา่ง
เป็นระบบ 

( 3) กํ า ห น ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แผนพัฒนาภาวะผู ้นําของนิสิต /

นักศึกษา  ระยะ   ปี เพือการ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับ
สภาพสงัคมทีเปลียนแปลง 

( )มีแผนพัฒนาภาวะผู ้นําของ
นิสิต/นกัศึกษาระยะยาว  ปี 

( ) ผลการประเมินแผนพัฒนา
ภาวะผูน้าํของนิสิต/นกัศึกษา 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) กําหนดอัตลักษณ์ความเป็น
ผู ้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเชิง
สร้างสรรคท์ีชดัเจนสอดคลอ้งกบั
บ ริ บ ท ข อ ง ส ถ า บั น แ ล ะ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์  

(1) กํา หนดยุท ธศ าสต ร์ ด้ า น
พัฒนาการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดกิจกรรมนิสิต/

นัก ศึกษา เ ชิ งส ร้ างสรรค์ เพื อ
นําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
บณัฑิตมหาวทิยาลยั 

(2) สนับสนุนให้มีโครงการ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร ที
สนับสนุนการพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิต/นกัศึกษา 
(3) พัฒนาและทบทวนแผน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู ้นํา
นิสิต/นักศึกษาเพือเป็นกรอบทิศ
ทางการพฒันาทีเป็นระบบชดัเจน 

(1) มียุทธศาสตร์ด้านพฒันาการ
บริหารจัดการและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์

(2) มีโครงการกิจกรรมเสริม
ห ลั ก สู ต ร ที ส นั บ ส นุ น ก า ร
พฒันาอตัลกัษณ์นิสิต/นกัศึกษา 
(3) มีแผนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู ้นํ า นิ สิ ต /นัก ศึ กษ า ที
ชดัเจน 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) การนาํระบบประกันคุณภาพ
มาใช้ในการพัฒนาง านด้าน
กิจการนิสิต/นกัศึกษา 

(1) ปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาให้มีความทนัสมยั 

ยื ด ห ยุ่ น  สอด ค ล้อ ง กั บ ก า ร
เปลียนแปลงและมาตรฐาน TQF 

และการประกนัคุณภาพ   

(1) พฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

( ) ประสานความร่วมมือระหวา่ง
คณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิเพือร่วม
พัฒนากิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
อยา่งต่อเนือง 

(3) เผยแพร่ระบบประกนัคุณภาพ
สู่สาธารณชน 

 

(1) ร้อยละของหลกัสูตรทีพฒันา
และปรับปรุง 

(2) จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที ไ ด้
มาตรฐาน 

 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

-สกอ 

( )จัดบริการและสวสัดิการและ
ร ะ บ บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นิ สิ ต /

นักศึกษาด้านต่างๆทีมีคุณภาพ
และเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 

(1)  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
อาชีพเพือมีรายได้ระหว่างเรียน
จั ด ห า ทุ นสนั บ ส นุ น ก า รทํ า
กิจกรรมนิสิต /นักศึกษา  และ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
ทาํงานร่วมกนัและส่งเสริมการได้
งานทาํของบณัฑิต 

 

(1) จัดกิจกรรมขายสินคา้ต่างๆ
เพือจัดหาทุนสนับสนุนการทํา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ขอหน่วยงานสนบัสนุนแหล่ง
เงินทุน 

( ) ฝึกงานกับฝ่ายกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 

(1) มีทุนสนับสนุนการทํา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-หน่วยงานเอกชน 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

ประเดน็(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมวนิัย คุณธรรม  จริยธรรม บําเพญ็ประโยชน์  จติอาสา  เชิดชูเกยีรต ิ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) นิ สิตนักศึกษาเป็นผู ้มีวินัย 

คุณธรรม  จริยธรรม และบาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคม  

( )  ป รับป รุ ง กิจกรรม นิ สิต /

นักศึกษาให้ เ ป็นกิจกรรมเ ชิง
สร้างสรรค์ใหม่ๆและโครงการ
เ พื อ สั ง ค ม ม า ก ขึ น  ร ว ม ถึ ง
โครงการเพือพฒันาสถาบนัอยา่ง
ชดัเจน 

( ) จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทีสร้างสรรค์พร้อมสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา 
( )จดัโครงการบาํเพญ็ประโยชน์/
จิตอาสา  โครงการภูมิปัญญา /

วฒันธรรม พหุวฒันธรรมปลูกฝัง
ให้นิสิตนักศึกษาแสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

(3)กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ครอบคลุมกิจกรรม ด้านวิชาการ 

ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ 

 

( ) จํานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

( ) ผลการประเมินของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-หน่วยงานเอกชน 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

 (2) นิสิต/นกัศึกษามีภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม อดทนเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนรวม   มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และมี IQ 

EQ CQ MQ PQ AQ 

( )  จดัโครงการปลูกฝังให้นิสิต/

นักศึกษาแสดงออกถึงความมี
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ เป็นคน
ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อดทน
เ สี ยสละ  เ ห็ น แ ก่ป ร ะ โยชน์
ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  และมี  IQ EQ CQ MQ 

PQ AQ  

(2) กําหนดพฤติกรรมและแนว
ปฏิบัติเกียวกับผูน้ําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาร่วมกนั 

(3) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่แนว
ป ฏิบั ติ เ กี ย วกับค ว ามอดทน
เ สี ยสละ  เ ห็ น แ ก่ป ร ะ โยชน์
ส่วนรวมและจิตสาํนึกสาธารณะ 

( ) จํานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

( ) ผลการประเมินของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

(3) จํานวนชุมชนทีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) การจดัระบบความสมัพนัธ์กบั
ศิษยเ์ก่าอยา่งเขม้แขง็และยงัยนื 

 

(1) สร้างระบบศิษยเ์ก่าทีเขม้แข็ง
เ พือ ให้ เ กิ ด ความผู กพันและ
ช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง 

 

( ) จัดประชุม สัมมนา ร่วมกัน
ศิษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในการพฒันา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( )  จดังานสงัสรรคศ์ิษยเ์ก่า 
(3) ตงัสมาคมศิษยเ์ก่าผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 
(4) จัดทําระบบฐานข้อมูลผู ้นํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาทุกรุ่น และ
ปรับปรุงขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

(5) ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ศิษยเ์ก่าทางสือสารมวลชน เช่น 

โทรทศัน์ วิทยุ  หนังสือ วารสาร  

เวป็ไซน์ แผน่พบั 

 

 

( )  ศิษย์เ ก่ามีส่วนร่วมในการ
พฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( )  มีการจดังานสงัสรรคศ์ิษยเ์ก่า 
(3) มีสมาคมศิษยเ์ก่าผูน้ําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 
(4) มีระบบฐานขอ้มูลผูน้าํองคก์ร
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก รุ่ น  แ ล ะ
ปรับปรุงขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

(5) ศิษยเ์ก่าทราบข่าวสารทาง
สือสารมวลชน  เช่น  โทรทัศน์ 
วิทยุ  หนังสือ วารสาร  เว็ปไซน์ 

แผน่พบั 

 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-ศิษยเ์ก่า 
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ตารางที  41 (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) จดัใหม้ีการประกาศเกียรติคุณ
ศิษยเ์ก่าดีเด่นและรางวลัประเภท
ต่างๆ 

 

(1) ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
แ ล ะ ใ ห้ ร า ง วั ล กั บ อ า จ า ร ย ์ 

เจา้หนา้ทีนิสิต/นกัศึกษาและศิษย์
เก่าทีเคยดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์ร
และทาํความดีสร้างชือเสียงให้กบั
สถาบนัเพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่
นิสิต/นกัศึกษาทวัไป  

 

( )  จัดให้มีการประกาศเกียรติ
คุณ  จัดพิธีมอบรางวัลแด่ผู ้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาดีเด่นทีทาํ
ค ว าม ดีส ร้ า ง ชื อ เ สี ย ง ให้ กับ
สถาบนัเพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่
นิสิต/นกัศึกษาทวัไป 

(2) เผยแพร่ขอ้มูลความก้าวหน้า
ของศิษย์เ ก่าผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาทีประสบความสาํเร็จใน
ด้านต่ า งๆผ่ าน ช่อ งท า งของ
สือมวลชน 

( ) การประสานงานการมอบ
ปริญญากิตติมศกัดิแด่ผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นักศึกษาดีเด่นทีทาํความดี
สร้างชือเสียงใหก้บัสถาบนั 

( )  มีการประกาศเกียรติคุณแด่
ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาดีเด่น 

(2) มีการทําข้อมูลของศิษย์เก่า
ผู ้นําองค์กร นิ สิต /นัก ศึกษาที
ประสบความสําเร็จในดา้นต่างๆ
ผา่นช่องทางของสือมวลชน 

( 3) ผู ้ นํ า นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า มี
ภาพลกัษณ์ทีดี 

-อธิการบดี 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ส่วนที    ผลการประเมิน(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566) 

 การวิจยัเรืองการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ในดา้น
ความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นได้ และความเป็นประโยชน์ของ (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายดงักล่าว โดยแบบสอบถามฉบบันีมี  ตอน   ดงันี 

  ตอนที  ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. -

) 

  ตอนที    ขอ้เสนอแนะเพิมเติมต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) 
 

ตอนที   ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

 ในส่วนนีผู ้วิจ ัยได้ทําการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ประกอบด้วย    ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย    ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย ที   การส่งเสริมทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาความคิดเชิงระบบ   ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย  ที   การพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์   ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์  ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและ
ต่างประเทศและในอาเซียน   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที    การพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา  และข้อเสนอเชิงนโยบาย  ที   การส่งเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพ็ญ
ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ  ประเมิน (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายใน 4 ดา้น คือ ดา้นความถูก
ต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์  ประเมินโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 15 คน สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัตารางที   
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาความคิดเชิงระบบ 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   นิสิต/นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรคร์วมทงัสร้างสรรคส์ิงใหม่ๆและปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ 

กลยุทธ์ที  .   ฝึกการระดมความคิด
สร้างสรรคท์ีเปิดกวา้ง เพือเกิดจินตนาการ 

เข้าใจระบบ แก้ไขปัญหา  การสือสาร
และการทาํงานร่วมกับผูอ้ืน รวมทงัเพือ
สร้างสรรค์สิงใหม่และปรับเปลียนได้
ตามสถานการณ์ 

.  . 5 มาก .  .  
มาก 

ทีสุด 
.  .  มาก .  . 6 

มาก
ทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี   นิสิต/นกัศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้เกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ที .   แลกเปลียนเรียนรู้  จดัการ
ความรู้  (KM ) แบ่งปันขอ้มูล 360 องศา 
ถอดรหัสกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นักศึกษา  นิสิต/นักศึกษา  
อาจารยท์ีปรึกษา  กองกิจ  ผูบ้ริหาร 

. 2 .  มาก .  .  
มาก 

ทีสุด 
.  .  มาก .  . 6 

มาก
ทีสุด 

รวม 4.42 0.75 มาก 4.50 0.65 
มาก 

ทสีุด 
4.14 0.66 มาก 4.71 0.46 

มาก
ทสีุด 
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 จากตารางที 42 ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  การส่งเสริมทกัษะ
ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาความคิดเชิงระบบพบวา่  มีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.42  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.14  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66) และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.71  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46) 

 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  ดงันี 

 ( ) ควรมีการเชือมโยงกิจกรรมตงัแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ต่อเนืองกบักิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา  
 (2) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งรุ่นพี-รุ่นนอ้ง อาจารยที์ปรึกษาเก่า-ใหม่ 
 (3) ควรปรับปรุงในส่วนของ เป้าประสงคที์  เป็น "ผูน้าํนิสิตนกัศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็นระบบเพือสร้างสิงใหม่ๆไดต้ามสถานการณ์"  กลยุทธ์ .  ปรับเป็น “สร้างโอกาสให้
ผูน้าํนิสิตนักศึกษาจดักิจกรรม/โครงการทีเน้นการศึกษา ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์และการใช้
แนวคิดทีเป็นระบบในสถานการศึกษา ตวัชีวดั เชิงปริมาณ”  

 (4) ควรปรับปรุงในส่วนของเป้าประสงค์ที  กลยุทธ์ที .  "เสริมสร้างพลังอาํนาจ 

(empowerment) ใหก้บัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั โดยการให้โอกาสและให้พืนที การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั" 

 ( ) ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของกลยุทธ์ .  ทีตอ้งการแลกเปลียนเรียนรู้  จดัการ
ความรู้ (KM ) แบ่งปันขอ้มูล 360 องศา “ระหวา่งใครกบัใคร” 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การพฒันานิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   สนบัสนุนและส่งเสริมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือพฒันามหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ที .   จดักิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
ผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กร
นิสิต/นักศึกษา(Leadership  Training  

Program) ตามระดับชันปี(Year Base  

Planning)  เพือเตรียมความพร้อมการเป็น
ผูน้าํยคุใหม่   

. 1 .  มาก . 3 .  
มาก
ทีสุด 

.  .  มาก . 4 . 7 
มาก 

ทีสุด 

กลยุทธ์ที  .   เสริมสร้างพลังอํานาจ
(Empowerment)ให้กับผู ้นําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาของสถาบนัโดยการให้โอกาสให้
พืน ทีการมี ส่วน ร่วมในกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยั 

.  . 8 มาก .  . 6 มาก .  .  มาก .  . 8 มาก 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การพฒันานิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ)  

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ความสามารถและความชาํนาญของสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ  เพือฝึกทกัษะเพิมเติมและเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษารวมทงัเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที .   พัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษา เ พือการ สือสารและการ ติดต่ อ
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ สม ร ร ถ น ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียน
และเทคโนโลยี  เพือฝึกทักษะเพิมเติม
ใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 

.  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

กลยุทธ์ที .   ส่งเสริมการจัดหลักสูตร
อบรมหลกัสูตรระยะสันโดยผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถ
และความชาํนาญเฉพาะดา้นเพือฝึกทกัษะ
ความเป็นผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ   

.  . 0 
มาก 

ทีสุด 
.  . 1 มาก .  .  มาก .  . 0 

มาก
ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การพฒันานิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ)  

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลี
ย 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

กลยุทธ์ที .  บูรณาการกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาเข้ากับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการศึกษาทวัไปวิชาในสาขาวิชา
หรือวชิาเอก  หรือเสนอรายวิชาใหม่  เพือ
พฒันาคุณลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ของประเทศโดยเน้นการเข้าถึงชุมชน
รอบสถาบันเป็นหลกั โดยมองรอบด้าน  

บูรณาการองค์ความรู้และกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือง 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.35 .  มาก .85 .36 มากทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี   สนบัสนุนใหน้ิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและจดัทาํหลกัฐานการเขา้ร่วมของนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ที .   กําหนดให้มีการบันทึก
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาในใบรับรองการ
เขา้ร่วมกิจกรรม(Activity Transcript)โดย
การระบุชวัโมงขนัตาํของกิจกรรมการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

.21 1.21 มาก 4.35 1.08 มาก 4.50 1.09 
มาก
ทีสุด 

4.42 1.15 มาก 

รวม 4.46 0.50 มาก 4.47 0.45 มาก 4.31 0.45 มาก 4.68 0.34 มากทสีุด 
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 จากตารางที  ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  การพฒันานิสิต/

นกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ พบวา่  มีความถูกตอ้งอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.46  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.31  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.68  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34) 

 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  ดงันี 

 ( ) ควรกาํหนดเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยั ในส่วนของการพฒันารายวิชาทีเป็นบูรณาการ
กิจกรรมนิสิต เนืองจากการเสนอรายวชิาใหม่หรือปรับปรุงรายวชิา มีขนัตอนและใชร้ะยะเวลานาน
 (2) ควรมีการอบรมหลกัสูตรผูน้าํกิจกรรมนิสิต 

 (3) ควรคดัเลือกบุคลากรทีปรึกษา จากบุคคลทีมีประสบการณ์มาแลว้ 

 (4) กลยทุธ์ที .  ไม่สือวา่จะทาํอยา่งไร 

 ( ) ควรบรรจุในหลักสูตรในวิชาเรียน เพือให้เห็นความสําคญัและประโยชน์ทีจะได้รับ
มากกวา่ 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัจดับริการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวตินิสิต/นกัศึกษาทงั
ในดา้นร่างกายอารมณ์และสงัคมรวมถึงการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 

กลยุทธ์ที .   พฒันาพืนทีดาํเนินกิจกรรม
นิสิต/นักศึกษาให้มีบรรยากาศเอือต่อการ
ดําเนินงาน(Happy Workplace)โดยมี
สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกที
ทนัสมยั  ครบครันปลอดภยั 

. 2 . 5 มาก .  . 5 
มาก
ทีสุด 

.  .  มาก . 5 .  
มาก
ทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี  วเิคราะห์และจดัอตัรากาํลงัคนทีดูแลนิสิต/นกัศึกษาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหม้ีความรู้ความสามารถ ทนัต่อยคุสมยัและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานดา้นกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาของอาจารยท์ีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ที .   จดัตงัหน่วยงาน  อาจารยท์ี
ปรึกษา  เจ้าหน้าที  ทีดูแลรับผิดชอบการ
พฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั 

.  . 4 
มาก
ทีสุด 

.  . 5 
มาก
ทีสุด 

. 2 . 4 มาก . 6 .  
มาก
ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(ตอ่) 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

กลยุทธ์ที .   ฝึกอบรมและพฒันาอาจารย์
ทีปรึกษา  บุคลากร  และผูเ้กียวขอ้งกบัผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพือทนัต่อยคุสมยัให้
มีประสบการณ์  ทักษะ   ในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ 

รวมถึงการทาํวจิยั  บทความ  เขียนหนงัสือ  

โดยส่งไปอบรม  ศึกษาต่อ  ประชุม 

.  . 6 
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  . 5 
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

กลยุทธ์ที .   ส่งเสริมเวลาทํางานด้าน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  รวมถึงลดภาระ
งานด้าน อืนๆ  ของอาจ ารย์ทีป รึกษา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษารวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เพือบริหาร
องคก์รนิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่  (Gen Z) 

. 5 .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  . 5 
มาก
ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(ตอ่) 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

กลยุทธ์ที .   ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัสรรงบประมาณให้กบัอาจารยท์ีปรึกษา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเพือเกิดแรงจูงใจใน
การทาํงานและสนับสนุนให้บุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต/นักศึกษาจัดทําผลงานทาง
วิชาการ  และงานวิจัยด้านกิจการนิสิต/

นกัศึกษา 

.  .  มาก .  .  มาก . 5 .  
ปาน
กลาง 

.  .  มาก 

เป้าประสงค์ท ี  วเิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารงบประมาณโดยยดึหลกัความคุม้ค่า  ชดัเจนและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที .  จัดสรรงบประมาณเพือ
พฒันาผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาเพิมมาก
ขึน 

. 5 .  มาก .  .  มาก .  . 2 มาก .  .  
มาก 

ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(ตอ่)  

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพโดยเชือมโยงกบัระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ที  .  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ด้านกิจกรรมนิสิต /นักศึกษา
กฎระเ บียบ   แผน   ข้อมูลการดํา เ นิน
กิจกรรม  ผลการดาํเนินงาน รูปภาพ และ
ในการขอเอกสาร   ประสานงาน    ให้
สะดวก  รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  . 6 
มาก
ทีสุด 

. 5 .  
มาก
ทีสุด 

ก ล ยุ ท ธ์ ที  .  พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์เพือใหผู้ป้กครองสนบัสนุน
บุตรหลานเข้า ร่วมทํากิจกรรมและจัด
กิจกรรมเ ชิงสร้างสรรค์ เ พือให้ นิ สิต /

นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัร
ใจ 

.  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  .09 
มาก
ทีสุด 

รวม 4.36 056 มาก 4.35 4.99 มาก 4.18 0.48 มาก 4.60 0.47 
มาก
ทสีุด 
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 จากตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที  การส่งเสริม
บรรยากาศทีเอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.36  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 056) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.35  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.99) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.18

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.60  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47) 

 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที 3 ดงันี 

 ( ) ควรมีการปรับปรุง ในส่วนของเป้าประสงค์ที  กลยุทธ์ที .  เนืองจาก ระเบียบการขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์มีระเบียบชดัเจนอยูแ่ลว้ การเป็นอาจารยที์ปรึกษากิจการนิสิตเป็น
เพียงภาระงานอืน ไม่ใชภ้าระงานหลกัทีจะใชข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

 ( ) ควรเพิมกลยุทธ์ เกียวกบั "การสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารยที์ปรึกษา และบุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต/นกัศึกษา โดยการจดัสรรงบประมาณค่าตอบแทนเป็นรายเดือน" 

 (3) ควรใหค้วามสัมพนัธ์เกียวกบั การจดัสถานทีและอุปกรณ์ขององคก์รกิจกรรม 

 (4) หน่วยงานและบุคลากรดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา ควรมีเวลาทาํงานนอกเวลาราชการ 

เนืองจากนิสิต นกัศึกษา มีเวลาวา่งไม่ตรงกบัเจา้หนา้ที 

 ( ) ควรจดัตงั "กองทุนพฒันานิสิต" เพือใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม และการทาํงานทีรวดเร็ว
ยงิขึน 

 ( ) ในส่วนของกลยุทธ์ที .   ควรปฏิบติัเป็นอย่างยิง แต่โอกาสปฏิบติัมีน้อยมาก  สําหรับ             

กลยทุธ์ที .   .   และ .   เป็นกลยทุธ์ทีดี ถา้สามารถปฏิบติัไดจ้ริงจะเป็นประโยชน์มาก 
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ตารางที 5  ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที .   ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/

นัก ศึ กษ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์ทั ง ใ นและ
ต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้  (learning  

by  doing) ในเรืองของชุมชน สังคม 

วฒันธรรม การท่องเทียว 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถินหน่วยงานรอบมหาวทิยาลยั และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที .  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิน
และหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยัเพือพฒันา 
สร้างความยงัยืนและเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

.  . 4 
มาก
ทีสุด 

.  . 4 
มาก
ทีสุด 

. 2 . 5 มาก . 5 .  
มาก
ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน (ต่อ) 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

กลยุทธ์ที .  พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   รวมถึง
ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการระหว่างองคก์ร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับต่างประเทศและประเทศในอาเซียน 

เพือศึกษาดูงาน  แลกเปลียนเรียนรู้ภาษา  
แลกเปลียนความคิด พหุวฒันธรรมและ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  . 1 
มาก
ทีสุด 

.  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

รวม 
4.54 0.57 

มาก
ทสีุด 

4.52 0.56 
มาก 

ทสีุด 
4.28 0.76 มาก 4.73 0.49 

มาก
ทสีุด 
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 จากตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  การสร้างเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน พบว่า  มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบั
มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.54  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.52  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.28  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบั
มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49) 

 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  ดงันี 

 ( ) ควรดาํเนินการเร่งด่วน สาํหรับนโยบายการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่ม  

 (2) ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ เช่น สํานกัพฒันาสังคมและความมนัคงของ
มนุษย ์ กรมส่งเสริมวฒันธรรม และสาํนกังานการท่องเทียว 

 (3) ควรมีการปรับในส่วนของ กลยุทธ์ที .  มีการส่งเสริมอย่างไร และขอ้คาํถามซาํกบั
เป้าประสงค ์ 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที    การพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   กาํหนดนโยบาย บริหารงานทีชดัเจนและวางแผนพฒันาทีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและแผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

กลยุท ธ์ ที  .   พัฒนานโยบาย  แผน
กิจกรรมการพฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํของ
นิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคแ์ต่ละ
ชนัปี และทกัษะในศตวรรษที 21 

.  .  
มาก
ทีสุด 

. 1 .  มาก .  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

กลยทุธ์ที .2  กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํ
ของนิสิต/นกัศึกษาระยะสนั  ปี และระยะ
ยาว 10ปี เพือใหก้ารบริหารจดัการมีความ
ต่อเนือง  รวมถึงผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที 

.  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก 

กลยทุธ์ที .3  กาํหนดเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์
ความเป็นผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเชิง
สร้างสรรคท์ีชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบท
ของสถาบนัและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยั 

.  .  
มาก 

ทีสุด 
.  .  มาก .  .  มาก .  .  

 

 

มาก
ทีสุด 
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ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที    การพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา (ต่อ) 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี2 การนาํระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันางานดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
กลยทุธ์ที 2.   ปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
นิสิต/นักศึกษาให้มีความทนัสมยั ยืดหยุ่น 

สอดคล้อ งกับการ เป ลียนแปลงและ
มาตรฐาน TQF และการประกนัคุณภาพ   

.  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี3   จดับริการและสวสัดิการ และระบบการช่วยเหลือนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่าง ๆ ทีมีคุณภาพและเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติ   

กลยุทธ์ที 3.   ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
อาชีพเพือมีรายได้ระหว่างเรียนจัดหาทุน
สนับสนุนการทาํกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา 
และเสริมสร้างประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกันและส่งเสริมการได้งานทําของ
บณัฑิต   

.  .  มาก .  .  มาก .  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

รวม 4.43 0.48 มาก 4.38 0.46 มาก 4.21 0.60 มาก 4.63 0.39 
มาก
ทสีุด 
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จากตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  การพฒันาระบบ
การบริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา พบว่า  มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.43  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.38  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.21  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.63  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39) 

 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  ดงันี 

 ( ) ควรกาํหนด "อตัลกัษณ์" ใหช้ดัเจนในเป้าประสงคที์  กลยทุธ์ที .   

 (2) ควรการวางแผนระยะสัน ระยะยาวสําหรับการพฒันาระบบการบริหารจดัการกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
 (3) ควรมีรูปแบบการบริหารจดัการทีสอดคลอ้งกนัในแต่ละสถาบนั 

 (4) ควรมีกิจกรรมเพือส่งเสริมรายได ้ 

 ( ) ควรปรับปรุงในส่วนของ กลยทุธ์ . - .  เนืองจากขาดความชดัเจน 
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360 

ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี   สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาใหเ้ป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ กิจกรรมทีมีความหลากหลาย เพือพฒันาอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

กลยุทธ์ที  .   ปรับปรุงกิจกรรมนิสิต /

นักศึกษาให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ใหม่ๆและกิจกรรมทีพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  โครงการบาํเพ็ญประโยชน์/จิต
อาสา  โครงการภูมิปัญญา/วฒันธรรม  พหุ
วฒันธรรม  โครงการเพือสังคมมากขึน   

รวมถึงโครงการเพือพฒันาสถาบันอย่าง
ชดัเจน 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

กลยุทธ์ที .2   นิสิต/นักศึกษาให้มีภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ทกัษะการทาํงานร่วมกับผูอ้ืน  และมี  IQ 

EQ CQ MQ PQ AQ 

.  .  มาก .  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  มาก .  .  

 

มาก
ทีสุด 



 
 

 

361 

ตารางที   ผลการประเมิน (ร่าง) ประเดน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ (ต่อ) 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

ค่าเฉลยี 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

แปล 

ความ 

หมาย 

เป้าประสงค์ท ี2  การจดัระบบความสมัพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าอยา่งเขม้แขง็และยงัยนื 

กลยุทธ์ที  2.   สร้างระบบศิษย์เ ก่าที
เข้มแข็ง เพือให้เ กิดความผูกพันและ
ช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างผูน้ํานิสิต/

นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

เป้าประสงค์ท ี3  จดัใหม้ีการประกาศเกียรติคุณ ศิษยเ์ก่าดีเด่นและรางวลัประเภทต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที 3.   ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติศิษยเ์ก่าทีประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ  อาจารย ์ เจา้หน้าที  ผูบ้ริหารที
เกียวขอ้งกับองค์กรนิสิต/นักศึกษาและ
ทาํความดีสร้างชือเสียงใหก้บัสถาบนัเพือ
เป็นแบบอย่างที ดีแก่นิ สิต /นักศึกษา
ทวัไป 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

.  .  
มาก
ทีสุด 

รวม 
4.64 0.56 

มาก
ทสีุด 

4.66 0.52 
มาก
ทสีุด 

4.51 0.55 
มาก
ทสีุด 

4.71 0.40 
มาก
ทสีุด 



 

 
 

 
 

 จากตารางที  ผลการประเมิน (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที  การส่งเสริมวินยั 

คุณธรรม  จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ พบวา่  มีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.64  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.66  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.51  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.71  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40) 

 โดยผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั (ร่าง) ประเด็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   

ดงันี 

 ( ) ควรเพิมเติม ในส่วนของเป้าประสงคที์  กลยุทธ์ .  เพิมเป็น "การเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าที
ประสบความสาํเร็จในวชิาชีพอยา่งดีเยยีม" 

 (2) ควรจดักิจกรรมเกียวกบัศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นิสิต/นกัศึกษา 
 (3) ควรสนบัสนุนให้ทุกสถาบนัมีหน่วยงานประสานศิษยเ์ก่า เพือสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ของสถาบนัและกิจกรรมสาํคญัๆ 

 (4) ควรปรับปรุงในส่วนของ กลยทุธ์ .   .  และ .  เนืองจากขาดความชดัเจน 

 

ส่วนท ี   ผลการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566) 

  หลงัจากทีผูว้จิยัไดท้าํการประเมิน (ร่าง)ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  ดว้ยผูท้รงคุณวุฒิซึงเป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา จาํนวน 15 คน โดยใช้
แบบประเมิน  ผูว้จิยัจึงนาํขอ้เสนอแนะต่างๆทีไดม้าปรับปรุงและจดัทาํเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายใน
การเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   ดงัแสดงในตารางที 48 
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ตารางท ี   การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  การส่งเสริมทกัษะความคดิเชิงสร้างสรรค์และพฒันาความคดิเชิงระบบ 

( ) ผูน้าํนิสิต/นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์รวมทงัสร้างสรรค์สิง
ใหม่ๆและปรับเปลียนได้ตาม
สถานการณ์ 

( ) ฝึกการระดมความคิด เ ชิ ง
สร้างสรรค์และพัฒนาความคิด
เชิงระบบสามารถแก้ไขปัญหา  
สือสารและการทํางานร่วมกับ
ผูอ้ืน รวมทังเพือสร้างสรรค์สิง
ให ม่และปรับ เป ลียนได้ต าม
สถานการณ์ 

( ) จัดประชุม สัมมนา ศึกษาดู
ง านนอกสถาน ที เพื อพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการทํางานใน
องค์กร และเป็นการปรับเปลียน
บรรยากาศในการทาํงาน 

( ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
- จัดวนันัดพบ  พูดคุยกับผูรู้้ทีมี
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
- เ ล่น เกมสร้างสรรค์  เ พือ ฝึก
ความคิดวิ เคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 
-ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
โดยใหค้ิดนอกกรอบ 

- จัดโครงการอบรมความคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์

( )  จํา น วนค รั งขอ งก า ร จัด
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาใหม่ๆใน
เชิงสร้างสรรค์เกิดขึนในองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 
( )สามารถแก้ไข ปัญหาการ
สือสารและการทาํงานร่วมกนัใน
องค์กรและสามารถปรับเปลียน
ไดต้ามสถานการณ์ 

(3) ความพึงพอใจในการเขา้ร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566)  (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )นิสิต /นักศึกษาแลกเปลียน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้เ กียวกับกิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษา 
 

(1) แลกเปลียนเรียนรู้  จัดการ
ความรู้  (KM )แบ่งปันขอ้มูล 360 

องศา 
 

( ) จัดตังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM Team) ของกอง
กิจการนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
แลกเปลียนเรียนรู้ทางดา้นองคก์ร
นิสิต /นักศึกษากับงานกิจการ
นิสิต/นักศึกษาและผู ้เ กียวข้อง
อืนๆ 

( 3)จัดมหกรรมองค์กร นิ สิต /

นักศึกษาสร้างสรรค์โดยมีเวที
แลก เป ลียนและระดมความ
คิดเห็นและแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูน้ํา (เก่า) ทีมีประสบการณ์ใน
การจดักิจกรรม เพือฝึกทกัษะการ
คิดเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นการต่อ
ยอดแนวคิดสร้างสรรคข์องนิสิต/

นกัศึกษา 
 

( )มีคณะกรรมการจดัการความรู้ 

(KM Team) ของกองกิจการนิสิต/

นกัศึกษา 
(2)บ ท เ รี ย น จ า ก กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลียนเรียนรู้ทางดา้นองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 
( ) การมีส่วนร่วมของผูน้าํนิสิต/

นกัศึกษาในการแลกเปลียนเรียนรู้ 

( )ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมทีมีส่วน
ร่วมในการถอดบทเรียน ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ  

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-สกอ. 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566)  (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมภีาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

( ) สนับสนุนและส่งเสริมภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาและมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพือพฒันา
มหาวทิยาลยั 

( ) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า
(Leadership  Training  Program)

ตามระดับชันปี(Year Base  

Planning)  เพือเตรียมความพร้อม
การเป็นผูน้าํยคุใหม่   

(1)ป รั บ ป รุ ง แ ผน / กิ จ ก ร ร ม
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กร
นิสิต/นักศึกษา โดยจัดให้นิสิต/

นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่อเนือง
จนกระทงัสาํเร็จการศึกษา 
( ) จั ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู ้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ( Leadership  

Training  Program)ตามระดบัชนั
ปี(Year  Base  Planning)  เพือ
เตรียมความพร้อมการเป็นผูน้าํยคุ
ใหม่  

 

(1) มีแผนพฒันาลักษณะภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ที
สอดคล้องในแต่ละชันปีของ
สถาบนั 

( ) มีกิจกรรม/โครงการพฒันา
ลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
แต่ละชนัปี 

( ) มีโครงการสนบัสนุนการสรร
ห า ผู ้ นํ า นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า เ ชิ ง
สร้างสรรค ์

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-อาจารยท์ีปรึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( )โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ใน
ดา้นต่อไปนี 

-วิสั ยทัศ น์ /  การยอม รับการ
เปลียนแปลง/ความสามารถใน
การจูงใจ/ความมุ่งมนั/การทาํงาน
เป็นทีม/ความคิดสร้างสรรค์/การ
เป็นแบบอย่างทีดี /การอุทิศตน/

การยืดหยุน่/ความสามารถในการ
แกป้ัญหา/เคารพความคิดเห็นของ
ผู ้อืน /ความไว้วางใจและการ
สนบัสนุน 

(4)จดัโครงการสนบัสนุนการสรร
หานิสิต/นกัศึกษาทีมีแววเป็นผูน้าํ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566)  (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ลั ง อํ า น า จ
( Empowerment)ใ ห้ กั บ ผู ้ นํ า
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั 

( ) เสริมสร้างแรงกระตุ ้นและ
เพิมแรงจูงใจโดยการบริหารงาน
ภายในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา เช่น  

-ส่งเสริมผูน้าํนิสิต/นักศึกษาและ
บุคลากรไปอบรมสัมมนาเรืองที
เกียวข้องกับงานกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 
-ให้อิสระแก่ผูน้ํานิสิต/นักศึกษา
ในการบริหารจัดการในองค์กร
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

-ประกาศ คุณความ ดี  ยกย่อ ง 

ชมเชยการทาํงานของผูน้าํองคก์ร
นิสิต /นักศึกษาทีปฏิบัติ งานดี 

หรือแนะนาํเมือมีจุดบกพร่อง 

-ผู ้นํ า อ งค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึ กษ า
เสริมสร้างพลังอํานาจให้เพือน
ร่วมงานมีกําลังและปฏิบัติงาน
อยา่งเตม็ที 

( )  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของผูน้าํองค์กรนิสิต/

นักศึกษาโดยการประเมินตนเอง
แ ล ะ จ า ก ก อ ง กิ จ ร ร ม นิ สิ ต /

นกัศึกษา 
( ) ผูน้ํานิสิต/นักศึกษาสามารถ
บ ริห ารจัดก า รองค์ก ร นิ สิ ต /

นักศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการประเมินตนเองและจาก
กองกิจรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) มหาวทิยาลยัมีผลการประเมิน
กิจการนิสิต/นักศึกษาในระดับดี
มาก  จากการประเมินในด้าน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของ สม
ศ. และ สกอ. 

 

-สมศ. 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  -สร้างวฒันธรรมองค์กรทีดีเพือ
การปฏิบั ติ ง านในองค์ นิ สิต /

นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาบุคลิกภาพผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 
( )พฒันาผูน้ํานิสิต/นักศึกษาให้
ร่วมสร้างหลักสูตรสะท้อนการ
ติดอนัดบั TOP มหาวิทยาลยั ทีมี
กิจการนิสิต/นักศึกษาในระดับดี
มาก 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้
ความสามารถสําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ  เพือฝึก
ทักษะเพิมเติมและเสริมสร้าง
ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ผู ้นํานิสิต/นักศึกษารวมทังเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

(1) พฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษา
เ พื อ ก า ร สื อ ส า ร  ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานและสมรรถนะดา้น
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียนรวมถึงเทคโนโลย ีเพือฝึก
ทักษะเพิมเติมให้กับผู ้นํานิสิต/

นกัศึกษา 

( ) โครงการพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาไทยเพือการสือสาร 

( ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ช ม ร ม
ภาษาอังกฤษและชมรมภาษา
ประเทศอาเซียน 

( ) จั ด อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียน 

( ) สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาประเทศอาเซียนในแต่ละ
หลกัสูตร 

( )โครงการพัฒนาทักษะการ
เขา้ถึงสือเทคโนโลยีภาษาองักฤษ
และภาษาประเทศอาเซียน 

( ) โค ร งก ารส ร้ า งบท เ รี ยน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียนออนไลน์ 
 

( )จาํนวนโครงการทีมีการพฒันา
และปรับปรุง 

( ) ผูน้ํานิสิต/นักศึกษามีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาเพือการสือสาร
ด้านภาษาอัง กฤษและภาษ า
ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น ร ว ม ถึ ง
เ ท ค โ น โ ล ยี ที เ ข้ า ถึ ง จ า ก
แบบทดสอบและความสามารถ
ในการสือสาร โดยผ่านเกณฑก์าร
ทดสอบร้อยละ  

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 

-ชมรม 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  (7) การพฒันาความรู้พืนฐานเกียวกบัประชาคม
อาเซียนใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 
(8) พฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาเตรียมพร้อมการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  

(2) ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรอบรม
โดยผูท้รงคุณวฒุิและผูเ้ชียวชาญที
มีความรู้ความสามารถและความ
ชํานาญเฉพาะด้านเพือฝึกทักษะ
ความ เ ป็นผู ้นํา เ ชิงส ร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา
ดา้นต่างๆ   

( ) จดัหลกัสูตรอบรมทกัษะความเป็นผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษา
ดา้นต่างๆ  เช่น 

-กิจกรรมการอบรมความรู้เกียวกบัพืนฐานของ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-การสร้างนวัตกรรมทีใช้ในกิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษา 
-การฝึกฝนการทํางานของผู ้นําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา  
-การศึกษาดูงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัอืนๆ 

-แลกเปลียนผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาฝึกงาน 

(1) มีกิจกรรม/โครงการ
อบรมพฒันาลกัษณะผูน้าํ
เ ชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผู ้ นํ า อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา 
( ) มีนวตักรรมใหม่ๆที
ใ ช้ ใ น กิ จ ก ร รม นิ สิ ต /

นั ก ศึ ก ษ า  เ ช่ น  

เทคโนโลยทีีใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-หน่วยงานต่างๆใน
มหาวทิยาลยั 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(3)  บูรณาการกิจกรรมนิ สิต /

นกัศึกษาเขา้กบัการเรียนการสอน
ในรายวชิาการศึกษาทวัไปวิชาใน
สาขาวิชาหรือวชิาเอก  เพือพฒันา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองของประเทศโดยเนน้การ
เขา้ถึงชุมชนรอบสถาบนัเป็นหลกั 

โดยการมองรอบดา้น  บูรณาการ
องค์ความรู้และกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือง 

(1)จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทีมีการสอดแทรกคุณลักษณะ
ของคว าม เ ป็ นพล เ มื อ งขอ ง
ประเทศโดยเนน้การเขา้ถึงชุมชน
รอบสถาบันเป็นหลัก โดยมอง
รอบด้าน  บูรณาการองค์ความรู้
และกิจกรรมอย่างต่อเนืองใน
รายวชิา 
( ) บู รณ า ก า ร กิ จ ก า ร นิ สิ ต /

นักศึกษากับการศึกษาสมัยใหม่
ศตวรรษที  

(3) การจัดเวที การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทีนํามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  

เช่น การเล่นดนตรีไทยผสมกับ
ดนตรีสากล  การแสดงร่วมสมยั 

 

(1) มีแผนพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการบูรณา
การองคค์วามรู้และกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนืองในรายวชิา 
( ) มีหน่วยงานทีบูรณาการการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 
( ) มีการจดัเวทีการแสดงทีบูรณา
การกบัยคุสมยั 

 

 

-สกอ. 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยเ์จา้ของรายวชิา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-ชมรมต่างๆ 

-ชุมชน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) บูรณาการวชิาการกบักิจกรรม
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ป รั บ
กระบวนการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทัวไปโดยบูรณาการ
งานวิจัย การบริการวิชาการและ
กิจกรรมพฒันานิสิต/นกัศึกษาใน
รายวชิา 
( ) จัดตงัหน่วยงานทีบูรณาการ
การเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
( ) ปรับปรุงวธิีการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ เน้น
การคิดสร้างสรรค์   แกไ้ขปัญหา 
และทักษะการปฏิบัติ งานใน
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) สนับสนุนให้นิสิต/นักศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รมและ จัด ทํ า
หลักฐานการเข้าร่วมของนิสิต/

นกัศึกษา 

( 1)  กํ า หนด ให้ มี ก า รบัน ทึ ก
กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) 

(1) บนัทึกกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ในใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) ในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

( )  จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนิสิต/นกัศึกษา 
 

( ) ใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม
(Activity Transcript) 

 

-สกอ. 

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-รองอธิการฝ่ายวชิาการ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-ชมรมต่างๆ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมบรรยากาศทเีออืต่อการทาํกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

( ) ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมในการดํา เ นิน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย จัดบริการด้านสิง
อาํนวยความสะดวกและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนิสิต/นกัศึกษาทงัใน
ด้านร่างกายอารมณ์และสังคม
รวมถึงการเ รียนรู้ สู่ความเป็น
สากล 

( ) พฒันาพืนทีดําเนินกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาใหม้ีบรรยากาศเอือ
ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ( Happy 

Workplace)โดยมีสถานทีและสิง
อํานวยความสะดวกทีทันสมัย  

ครบครันปลอดภยั 

(1) ปรับปรุงสิงแวดล้อมบริเวณ
องค์กรและสถานทีดําเนินงาน
อืนๆ 

( ) บํารุงรักษาสภาพแวดล้อม
อยา่งต่อเนือง 

( )  ขยายพืนทีนันทนาการ  ที 

พกัผ่อนหย่อนใจ  และออกกาํลงั
กายนอกเหนือจากพืนทีทาํงานใน
องคก์ร  

( ) เพิมสิงอาํนวยความสะดวกที
ทั น ส มั ย เ ช่ น  ย า น พ า ห น ะ 

โทรศพัท์โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์ 

ป้ายโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส์ 

( ) ติดตงักลอ้งวีดีโอวงจรปิดเพือ
รักษาคว ามปลอดภัย ในการ
ดาํเนินงานของนิสิต/นกัศึกษา 

( ) มีจาํนวนนิสิต/นกัศึกษาเขา้ใช้
รับบริการต่างๆในบริเวณสถานที
ดาํเนินกิจกรรม 

( )  มีสถานที   และสิงอํานวย
คว ามสะดวกในการทํา ง าน
สาํหรับกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
( ) มีพืนทีนนัทนาการต่างๆ 

( ) มีระบบรักษาความปลอดภยั
ในการทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
 

- กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
- กองบริการการศึกษา 
- กองอาคารและสถานที 

- องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-หน่วยงานรักษาความปลอดภยั 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) จัดศูนยบ์ริการสายด่วน (Hot 

line)ในการดูแลช่วยเหลือนิสิต/

นกัศึกษา 
( ) เพิมพืนทีสีเขียวรอบบริเวณ
พืนทีดาํเนินกิจกรรมและภายใน
มหาวทิยาลยั 

( ) สํารวจและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการจาํเป็นพืนฐานของนิสิต/

นกัศึกษาในการดาํเนินกิจกรรม 

( ) ประสานงานความต้องการ
ทางกายภาพกับห น่วยง าน ที
เกียวขอ้ง 

(10) มีการสวสัดิการและบริการ
นิสิต/นักศึกษาพิการและนิสิต/

นกัศึกษานานาชาติในการเขา้ร่วม
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )วเิคราะห์และจดัอตัรากาํลงัคน
ทีดูแลนิสิต/นกัศึกษาใหเ้หมาะสม 

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทนัต่อยคุสมยัและ
เพิมประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของผู ้ที
เกียวขอ้ง  

(1) จัดตังหน่วยงาน  อาจารย์ที
ปรึกษา เจา้หนา้ทีดูแลรับผิดชอบ
การพัฒนาผู ้นํานิสิต/นักศึกษา
ข อ ง สถ าบัน ที เ พี ย ง พอ แล ะ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
สถาบนัเพือการจดักิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

( )มีการจัดตังกองกิจการนิสิต/

นัก ศึกษา   อาจ ารย์ ทีป รึกษา
กิจกรรม  เ จ้าหน้า ที พี เ ลียง  ที
ช่วยเหลือผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของ
สถาบนัอยา่งเพียงพอ 

( )สรรหาและเปิดโอกาสให้
อาจารย์รุ่นใหม่และพนักงานที
สนใจกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเขา้
มามีส่วนร่วมพัฒนาผู ้นํานิสิต /

นกัศึกษา 
( )จัด ศูนย์แนะแนวและ ให้
ค ํ า ป รึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยและการดํา เ นิน
กิจกรรมต่างๆ 

( )จดัใหม้ีบริการขอ้มูลข่าวสารที
สาํคญัสาํหรับนิสิต/นกัศึกษาทีมี 

ปัญหาการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาผ่านศูนย์บ ริการข้อ มูล
สาํหรับนิสิต/นกัศึกษา 

( ) มีกองกิจการนิสิต/นักศึกษา  
อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า กิ จ ก ร ร ม   

เจ้าหน้าทีพีเลียงดูแลรับผิดชอบ
ช่วยเหลือผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของ
สถาบนัอยา่งเพียงพอ 

( )  มี อ า จ า ร ย์ รุ่ น ใ ห ม่ แ ล ะ
พนักงานใหม่ๆทีสนใจพัฒนา
กิจกรรมนิสิต /นักศึกษาอย่าง
จริงจงั 

( )  มี ศู น ย์แ นะแนวและ ให้
คาํปรึกษา 
( )  ศูนย์บริการข้อมูลสําหรับ
นิสิต/นกัศึกษา 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-กองนโยบายและแผน 

-ฝ่ายแนะแนว 

-ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) ฝึกอบรมและพฒันาอาจารยท์ี
ปรึกษา  บุคลากร  และผูเ้กียวขอ้ง
กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพือ
ทนัต่อยุคสมยัให้มีประสบการณ์  

ทักษะ   ในการดําเนินกิจกรรม
นิสิต /นักศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ 

รวมถึงการทําวิจัย   บทความ  

เขียนหนังสือ  โดยส่งไปอบรม  

ศึกษาต่อ  และจดัประชุม 

( ) จดัหลกัสูตรอบรมผูเ้กียวขอ้ง
กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้น
ต่างๆ   

- อบรมการทาํวจิยั  เขียนบทความ  

เขียนหนังสือเกียวข้องกับผู ้นํา
อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
เผยแพร่งานวจิยั 

-ศึ ก ษ า ดู ง า น อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัอืนๆ 

-ศึ กษ าต่ อ ด้ า น อ งค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา  กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยแ์ลกเปลียนดา้นกิจการ
นิสิต/นกัศึกษาในแต่ละประเทศ 

(1) มีอาจารยท์ีปรึกษา  บุคลากร  

และผู ้เ กียวข้องกับผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมอบรม 

( ) มีงานวิจยั  บทความ  หนังสือ
เกียวข้องกับผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษา 
( ) มีโครงการศึกษาดูงานของ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-เจา้หนา้ที 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( 3) ส่ ง เส ริม เ วลาทํา ง านด้าน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  รวมถึง
ลดภาระ ง านด้ าน อืนๆ  ขอ ง
อาจารย์ทีปรึกษากิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษารวมถึงการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารยร์ุ่นใหม่เพือบริหาร
องค์กรนิสิต /นักศึกษารุ่นใหม่ 

(Gen Z)   

( )วิเคราะห์การลดภาระงานดา้น
อืนๆ  ของอ าจ า ร ย์ ที ป รึ กษ า
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ส่งเสริมและพฒันาอาจารยร์ุ่น
ใหม่ เ พือบริหารองค์กรนิ สิต /

นกัศึกษารุ่นใหม่ (Gen Z) 

( ) มีเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
ทีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) มีอาจารย์ใหม่ๆเข้าร่วมเป็น
อาจารย์ทีปรึกษากิจกรรมนิสิต/

นัก ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา  

-รองอธิการฝ่ายกิจการนิ สิต /

นกัศึกษา 
-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
- คณบดี 

-หวัหนา้สาขา 
 

(4) ส่งเสริมการขอตาํแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย์ทีปรึกษา
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเพือเกิด
แรง จู ง ใจ ในการทําง านและ
สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายกิจการ
นิสิต/นักศึกษาจัดทาํผลงานทาง
วิชาการวิจัยด้านกิจการนิสิต /

นกัศึกษาและผลงานทางวิชาการ
อืนๆ 

( )อาจารย์ทีปรึกษา กิจกรรม
นิสิต/นักศึกษาสามารถนับภาระ
งานเพือขอตาํแหน่งทางวิชาการ
ได ้

( )เจา้หนา้ทีพนักงานสามารถขอ
ผลงานและโครงสร้างการเพิม
เงินเดือนได ้

( )  มีภาระงานบริการวิชาการ
ด้านกิจการนัก ศึกษา  เพือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ  หรือการ
เพิมเงินเดือนได ้

 

-สกอ. 

-ผูท้รงคุณวฒุิ 

-มหาวทิยาลยั 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะวชิา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( )วิ เ ค ร าะ ห์ และจัดทําแผน
บริหารงบประมาณโดยยึดหลัก
ความคุม้ค่า  ชดัเจนและเป็นธรรม 

(1) จดัสรรงบประมาณเพือพฒันา
ผู ้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเพิม
มากขึน 

( ) จดัหาแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ทั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศเพือพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาเพิมมากขึน 

( )ช่วยเหลือทางการเงินกับผูน้ํา
องค์กร นิ สิต /นัก ศึกษา ทีขาด
แคลนทุนทรัพย ์

( ) จัดทุนช่วยงานสําหรับนิสิต/

นกัศึกษา 
( )ให้โอกาสผู ้นําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาเมือจบการศึกษาทาํงาน
ต่อดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั 

( ) ทุนเล่าเรียนจากการทาํงานใน
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาดีเด่น 

( ) ตงักองทุนพฒันากิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา เพือพัฒนางาน
กิจกรรม 

( ) จํานวนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
มากขึน 

( ) มีกองทุนพฒันากิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  
(3)มีงบวจิยัในการพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
 

-กองคลงั 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
-สมาคมนิสิต/นกัศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(4) พฒันาระบบฐานข้อมูลด้าน
กิ จ ก า ร นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ที มี
ประสิทธิภาพโดยเชือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
จดัการของมหาวทิยาลยั 

( 1)พัฒน า ร ะบบ ฐ า น ข้ อ มู ล
ออนไลน์ด้าน กิจกรรมนิ สิต /

นกัศึกษากฎระเบียบ  แผน  ขอ้มูล
การดํา เ นินกิจกรรม   ผลการ
ดาํเนินงาน  รูปภาพ และการขอ
เอกสาร  ประสานงานให้สะดวก  

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

( ) ใ ช้ป ร ะ โ ยช น์ จ า ก ค ว า ม
หลากหลายของเทคโนโลยีการ
สือสารรวมทังมือถืออุปกรณ์
สมาร์ทโฟนเพือปรับปรุงการ
สือสารและซอฟต์แวร์บนเว็บที
ช่วยให้ นิ สิต /นัก ศึกษาทราบ
ข่าวสารต่างๆ 

-  โปรแกรมแจง้เตือนการเขา้ร่วม
กิ จ ก ร ร ม   จ ด ห ม า ย ข่ า ว
อิเลก็ทรอนิกส์ของนิสิต/นกัศึกษา 
-  มีFB, Application, คลิป, ระบบ 

line ขององค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในระบบของโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนเพือสร้างช่องทางการสือสาร
หลากหลาย 

-  ใช้โปรแกรมลับในการขอ
แสด งค ว าม คิ ด เ ห็ นห รื อข้อ
ร้องเรียนของนิสิต/นักศึกษาเพือ
พฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

( ) นิสิต/นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล
ต่ า งๆ  ประสาน ง านสะดวก  

รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  

( )มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( )  ความพึงพอใจในระบบ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ดา้นกิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  

-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-นิสิต/นกัศึกษา 
-สมาคมศิษยเ์ก่า 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  - โปรแกรมส่งเอกสารราชการ
ออนไลน์ 
- สร้างตราสัญลกัษณ์ขององคก์ร
นิ สิ ต /นัก ศึ กษ า ใน สือสั ง ค ม
ออนไลน์ 
- โปรแกรมสํารวจความตอ้งการ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต/

นกัศึกษา 
-จัดตังก ลุ่มผู ้นําองค์กรนิ สิต /

นักศึกษาทังในและต่างประเทศ
บนสือออนไลน์เพือแลกเปลียน
ความรู้และประสบการณ์ของ
นิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์เพือให้ผูป้กครอง
สนับสนุนบุตรหลานเขา้ร่วมทํา
กิจกรรมและจัด กิจกรรม เ ชิง
สร้างสรรค์เพือให้นิสิต/นักศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัร
ใจ 

(1) จดัประชุมชีแจงกบัผูป้กครอง 

( ) มีปฏิทินการดาํเนินกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา 
( )ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาออนไลน์ 

(4) ทํารายการโทรทัศน์สําหรับ
กิจกรรมสร้างสรรค์เพือเผยแพร่
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
(5) ทาํโครงการนิตยสาร/วารสาร
สิงประดิษฐ์  นวตักรรม กิจกรรม
สร้างสรรค ์

(1) จาํนวนร้อยละของผูป้กครอง
ทีสนบัสนุนบุตรหลานเขา้ร่วมทาํ
กิจกรรม 

( ) จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต /

นกัศึกษา 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-คณะ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน 

( ) ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและ
ต่างประเทศ 

(1) ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและ
ต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้  

(learning  by  doing) 

(1) ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา
บทบาทองค์กรนิสิต/นกัศึกษาให้
มี เ ว ที แ ส ด ง อ อ ก ใ น ก า ร ใ ช้
ความสามารถทีสร้างสรรค์ให้
เต็มทีและเต็มศกัยภาพทงัในและ
ต่างประเทศ 

( )ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
เพือเป็นการจดัเวทีสาํหรับคนทีมี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้มี
โอกาสไดแ้สดงออก 

( ) เปิดเวทีกิจกรรม สถาบัน  

นวัตกรรม  เ ป็นพืนทีให้นิสิต /

นกัศึกษาไดป้ระดิษฐส์ิงทีตอ้งการ
อยา่งสร้างสรรค ์

( )  จัดแสดงโชว์ผลงานของ
องค์กรนิ สิต /นักศึกษา  ( Road  

Show)ทงัในและต่างประเทศ 

( ) มีเวทีกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ  

( )จาํนวนกิจกรรมสร้างสรรค์ที
จดัขึน 

( )ผลการประ เ มิน กิจกรรม
สร้างสรรค ์

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-คณะ 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  (5) ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานิสิต/

นกัศึกษาใหม้ีความเป็นนานาชาติ  

  

( ) สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิน
หน่วยงานรอบมหาวิทยาลยัและ
พัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา  

ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่างประเทศ 

(1)  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิน
และหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยั
เพือพฒันา สร้างความยงัยืนและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 

(1) การจัดเวทีนิสิต/นักศึกษา
สร้างสรรค์ในชุมชน, ค่ายศิลปะ 

เวทีการแสดง ร้องเพลง กีฬา ค่าย
วิชาการ ประกวดงานสร้างสรรค ์ 

ลานกิจกรรมขายสินคา้ของนิสิต/

นกัศึกษา  
( ) การรวมกลุ่มนิสิต/นักศึกษา 
เพือสร้างสรรคห์รือทาํประโยชน์
ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ ทั ง ใ น
สถาบนัการศึกษาและชุมชน 

( ) จดัโครงการพืนทีสร้างสรรค ์

กิจกรรมนนัทนาการ เช่น การเล่น
ดนตรี การแข่งขนักีฬา กิจกรรม 

 

(1) จาํนวนของชุมชนท้องถินที
ใหค้วามร่วมมือในการพฒันา 
( ) จํานวนครังของการจัดเวที
นิสิต/นกัศึกษา 
(3) จาํนวนกิจกรรม/ 

โครงการทีดาํเนินงาน 

(4) ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

( ) จํานวนนิสิต/นักศึกษาทีเข้า
ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
-องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

-องคก์รเอกชน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) จัดการเรียนการสอนทีเน้น
ความสัมพัน ธ์ระหว่า ง นิ สิต /

นกัศึกษากบัชุมชน/โรงเรียน/วดั 

(6) จัดกิจกรรมเพือพัฒนาและ
แกป้ัญหาของชุมชน 

( ) จดัโครงการประกวดกิจกรรม
สร้างสรรคเ์พือพฒันาชุมชน 

(8) สร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร
นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า ทั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศเพือสร้างการเรียนรู้
ทวัโลก 

(9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถินเ พือ
สร้างโครงงานสร้างสรรค ์

(10) ปลูกฝังและเคารพความ
หล ากหล า ยท า ง วัฒนธร ร ม 

อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม  ประเพณี
ไทยในชุมชน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( ) สร้างพลงัร่วมโดยเครือข่าย
องค์กรนิสิต/นักศึกษาอุดมศึกษา
(12) ทํากิจกรรมเพือสังคมใน
วนัหยดุมหาวทิยาลยั  และปิดภาค
เรียน 

(13) จัดกิจกรรมโครงการสร้าง
พืนทีสร้างสรรค์ ในชุมชน/วดั/

โรงเรียน/พืนทีสาธารณะ สร้าง
จิตสาํนึกทีดีของคนในชุมชน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

(2) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ
ระหวา่งองค์กรนิสิต/นกัศึกษาใน
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย กั บ
ต่ า งประ เทศและประ เทศใน
อ า เ ซี ย น  เ พื อ ศึ ก ษ า ดู ง า น  

แ ล ก เ ป ลี ย น เ รี ย น รู้ ภ า ษ า  
แ ล ก เ ป ลี ย น ค ว า ม คิ ด   

พหุวฒันธรรมและกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

(1)  จดัโครงการทุนการศึกษาเพือ
แลกเปลียนผู ้นําองค์กร /นิสิต /

นัก ศึ กษ า  ร ะดับป ริญญาต รี
ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
อาเซียน เป็นเวลา 1 เทอม ถึง 1 ปี 

(2) จัดค่ายอาเซียน  ของผู ้นํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา โครงการ
อาเซียนศึกษาเพือแลกเปลียน
เรียนรู้ความเป็นผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในประเทศอาเซียน 

( ) จัดโครงการ Backpack to 

ASEAN 

(4) มีการลงนามความร่วมมือ
สร้างเครือข่าย(MOU) ระหว่าง
งานกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
(5) จัดตังทูตผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษา 

(1)มี เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
กิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ต่ า งประ เทศและประ เทศใน
อาเซียน  

-สกอ. 

-กระทรวงการต่างประเทศ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์ารนิสิต/นกัศึกษา 
-อาจารยท์ีปรึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

  ( )  โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ง า น /

ประสบการณ์ในประเทศอาเซียน
เพือเรียนรู้วฒันธรรมการทาํงาน  

วฒันธรรมองคก์ร 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันาระบบการบริหารจดัการกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
( )กาํหนดนโยบาย บริหารงานที
ชัด เจนและวางแผนพัฒนาที
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พัน ธ กิ จ แ ล ะ
แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

 

( ) พฒันานโยบาย แผนกิจกรรม
การพฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํของ
นิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิต
ทีพึ งประสงค์  และทักษะใน
ศตวรรษที   

 

( ) จัดทําแผนพัฒนาภาวะผู ้นํา
ของนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะ
บณัฑิตทีพึงประสงค์ และทักษะ
ในศตวรรษที   

(2) กํ า ห น ด ส ม ร ร ถ น ะ ขี ด
ความสามารถของผู ้นําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาและสามารถเลือก
สมรรถนะทีตอ้งการพฒันา 
(3)ใหโ้อกาสนิสิต/นกัศึกษาทีเป็น
ผูน้าํองค์กรมีส่วนในการกาํหนด
แผนนโยบาย 

 

( )มีแผนพัฒนาภาวะผู ้นําของ
นิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิต
ทีพึ งประสงค์  และทักษะใน
ศตวรรษที   

(2) จํานวนผู ้นําองค์กรนิสิต/

นัก ศึ กษา ที ได้ รั บก ารพัฒนา
ความรู้ความสามารถทีเหมาะสม
ตามสมรรถนะทีเหมาะสม  ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  

 

-สกอ. 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํ
ของนิสิต/นักศึกษาระยะสัน  ปี 

และระยะยาว 10 ปี เพือให้การ
บริหารจัดการมีความต่อเนือง  

รวมถึงผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที 

( ) จัดทําแผนพัฒนาภาวะผู ้นํา
ของนิสิต/นกัศึกษาระยะยาว 10 ปี 

เพือให้การบริหารจดัการมีความ
ต่อเนืองและชดัเจน 

(2) จัดทําการประเ มินผลการ
ดาํเนินงานตามตวัชีวดัอย่างเป็น
ระบบและต่อเนืองและนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขหรือ
เปลียนแปลงการดาํเนินงานอยา่ง
เป็นระบบ 

( 3) กํ า ห น ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แผนพัฒนาภาวะผู ้นําของนิสิต /

นักศึกษา  ระยะ   ปี เพือการ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับ
สภาพสงัคมทีเปลียนแปลง 

( )มีแผนพัฒนาภาวะผู ้นําของ
นิสิต/นกัศึกษาระยะสัน  ปี และ
ระยะยาว 10 ปี 

( ) ผลการประเมินแผนพัฒนา
ภาวะผูน้ําของนิสิต/นักศึกษาอยู่
ในระดบัดีมาก   

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) กําหนดอัตลักษณ์ความเป็น
ผู ้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาเชิง
สร้างสรรคท์ีชดัเจนสอดคลอ้งกบั
บ ริ บ ท ข อ ง ส ถ า บั น แ ล ะ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์  

(1) กํา หนดยุท ธศ าสต ร์ ด้ า น
พัฒนาการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดกิจกรรมนิสิต/

นัก ศึกษา เ ชิ งส ร้ างสรรค์ เพื อ
นําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
บณัฑิตมหาวทิยาลยั 

(2) สนับสนุนให้มีโครงการ
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร ที
สนับสนุนการพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิต/นกัศึกษา 
(3) พัฒนาและทบทวนแผน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู ้นํา
นิสิต/นักศึกษาเพือเป็นกรอบทิศ
ทางการพฒันาทีเป็นระบบชดัเจน 

(1) มียุทธศาสตร์ด้านพฒันาการ
บริหารจัดการและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์

(2) มีโครงการกิจกรรมเสริม
ห ลั ก สู ต ร ที ส นั บ ส นุ น ก า ร
พฒันาอตัลกัษณ์นิสิต/นกัศึกษา 
(3) มีแผนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู ้นํานิ สิต /นักศึกษาเ ชิง
ประจกัษ ์

-สกอ. 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) การนาํระบบประกันคุณภาพ
มาใช้ในการพัฒนาง านด้าน
กิจการนิสิต/นกัศึกษา 

(1) ปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาให้มีความทนัสมยั 

ยื ด ห ยุ่ น  สอด ค ล้อ ง กั บ ก า ร
เปลียนแปลงและมาตรฐาน TQF 

และการประกนัคุณภาพ   

(1) พฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

( ) ประสานความร่วมมือระหวา่ง
คณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิเพือร่วม
พัฒนากิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
อยา่งต่อเนือง 

(3) เผยแพร่ระบบประกนัคุณภาพ
สู่สาธารณชน 

 

(1) ร้อยละของหลกัสูตรทีพฒันา
และปรับปรุง 

(2) จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที ไ ด้
มาตรฐาน 

 

-สกอ 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 

( )จัดบริการและสวสัดิการและ
ร ะ บ บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นิ สิ ต /

นักศึกษาด้านต่างๆทีมีคุณภาพ
และเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 

(1)  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
อาชีพเพือมีรายได้ระหว่างเรียน
จั ด ห า ทุ นสนั บ ส นุ น ก า รทํ า
กิจกรรมนิสิต /นักศึกษา  และ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
ทาํงานร่วมกนัและส่งเสริมการได้
งานทาํของบณัฑิต 

 

(1) จัดกิจกรรมขายสินคา้ต่างๆ
เพือจัดหาทุนสนับสนุนการทํา
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
( ) ขอหน่วยงานสนบัสนุนแหล่ง
เงินทุน 

( ) ฝึกงานกับฝ่ายกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 

(1)มีทุนสนบัสนุนการทาํกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาเพียงพอ 

(2)ร้อยละของบณัฑิตทีไดง้านทาํ
หลงัจบการศึกษา 
 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมวนิัย คุณธรรม  จริยธรรม บําเพญ็ประโยชน์  จติอาสา  เชิดชูเกยีรติ 
( ) นิ สิตนักศึกษาเป็นผู ้มีวินัย 

คุณธรรม  จริยธรรม และบาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคม  

( )  ป รับป รุ ง กิจกรรม นิ สิต /

นักศึกษาให้ เ ป็นกิจกรรมเ ชิง
สร้างสรรค์ใหม่ๆและโครงการ
เ พื อ สั ง ค ม ม า ก ขึ น  ร ว ม ถึ ง
โครงการเพือพฒันาสถาบนัอยา่ง
ชดัเจน 

( ) จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทีสร้างสรรค์พร้อมสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา 
( )จดัโครงการบาํเพญ็ประโยชน์/
จิตอาสา  โครงการภูมิปัญญา /

วฒันธรรม พหุวฒันธรรมปลูกฝัง
ให้นิสิตนักศึกษาแสดงออกถึง
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

(3)กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ครอบคลุมกิจกรรม ด้านวิชาการ 

ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ 

 

( ) จํานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

( ) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
- อาจารยป์ระจาํรายวชิา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

 (2) นิสิต/นกัศึกษามีภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม อดทนเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนรวม   มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และมี IQ 

EQ CQ MQ PQ AQ 

( )  จดัโครงการปลูกฝังให้นิสิต/

นักศึกษาแสดงออกถึงความมี
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ เป็นคน
ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อดทน
เ สี ยสละ  เ ห็ น แ ก่ป ร ะ โยชน์
ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  และมี  IQ EQ CQ MQ 

PQ AQ  

(2) กําหนดพฤติกรรมและแนว
ปฏิบัติเกียวกับผูน้ําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาร่วมกนั 

(3) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่แนว
ป ฏิบั ติ เ กี ย วกับค ว ามอดทน
เ สี ยสละ  เ ห็ น แ ก่ป ร ะ โยชน์
ส่วนรวมและจิตสาํนึกสาธารณะ 

( ) จํานวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

( ) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ)  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) การจดัระบบความสมัพนัธ์กบั
ศิษยเ์ก่าอยา่งเขม้แขง็และยงัยนื 

 

(1) สร้างระบบศิษยเ์ก่าทีเขม้แข็ง
เ พือ ให้ เ กิ ด ความผู กพันและ
ช่วยเหลือเกือกูลกันระหว่างผูน้ํา
นิสิต/นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง 

 

( ) จัดประชุม สัมมนา ร่วมกัน
ศิษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในการพฒันา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
( )  จดังานสงัสรรคศ์ิษยเ์ก่า 
(3) ตงัสมาคมศิษยเ์ก่าผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษา 
(4) จัดทําระบบฐานข้อมูลผู ้นํา
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาทุกรุ่น และ
ปรับปรุงขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

(5) ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ศิษยเ์ก่าทางสือสารมวลชน เช่น 

โทรทศัน์ วิทยุ  หนังสือ วารสาร  

เวบ็ไซต ์แผน่พบั 

 

 

( ) จํานวนศิษยเ์ก่าทีมีส่วนร่วม
ใน ก า รพัฒน า อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต /

นกัศึกษา 
( )  มีการจดังานสงัสรรคศ์ิษยเ์ก่า 
(3) มีสมาคมศิษยเ์ก่าผูน้ําองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา 
(4) มีระบบฐานขอ้มูลผูน้าํองคก์ร
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก รุ่ น  แ ล ะ
ปรับปรุงขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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ตารางที  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ ตวัชีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

( ) จดัใหม้ีการประกาศเกียรติคุณ
ศิษยเ์ก่าดีเด่นและรางวลัประเภท
ต่างๆ 

 

(1) ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
แ ล ะ ใ ห้ ร า ง วั ล กั บ อ า จ า ร ย ์ 

เจา้หนา้ทีนิสิต/นกัศึกษาและศิษย์
เก่าทีเคยดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์ร
และทาํความดีสร้างชือเสียงให้กบั
สถาบนัเพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่
นิสิต/นกัศึกษาทวัไป  

 

( )  จัดให้มีการประกาศเกียรติ
คุณ  จัดพิธีมอบรางวัลแด่ผู ้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาดีเด่นทีทาํ
ค ว าม ดีส ร้ า ง ชื อ เ สี ย ง ให้ กับ
สถาบนัเพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่
นิสิต/นกัศึกษาทวัไป 

(2) เผยแพร่ขอ้มูลความก้าวหน้า
ของศิษย์เ ก่าผู ้นําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาทีประสบความสาํเร็จใน
ด้านต่ า งๆผ่ าน ช่อ งท า งของ
สือมวลชน 

( ) การประสานงานการมอบ
ปริญญากิตติมศกัดิแด่ผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นักศึกษาดีเด่นทีทาํความดี
สร้างชือเสียงใหก้บัสถาบนั 

( )  มีการประกาศเกียรติคุณแด่
ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาดีเด่น 

(2) มีการทําข้อมูลของศิษย์เก่า
ผู ้นําองค์กร นิ สิต /นัก ศึกษาที
ประสบความสําเร็จในดา้นต่างๆ
ผา่นช่องทางของสือมวลชน 

 

-กองกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
-องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
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จากคุณลักษณะภาวะผู ้นํา เ ชิงสร้างสรรค์สํ าหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษานาํมาสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ เชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )  สามารถสรุป
เป็นแผนภาพที  ดงันี 

 

แผนภาพที   ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา           
                        ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 
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บทท ี5 

สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

 

การวิจัยเรือง “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)” ครังนีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยมีทงัแบบวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และแบบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิจยั
เชิงนโยบาย (Policy Analysis)   และเทคนิคการวิจยัอนาคต (Future  Research)  โดยมีวตัถุประสงค ์ 

. เพือศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   . เพือศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา . เพือพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)   

วิธีดาํเนินการวิจยั  .ศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  จากแบบสอบถาม  จาํนวน  แห่ง  จาํนวน   คน  

สถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสัมภาษณ์เชิงลึก  จาํนวน  คน วิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis) .ศึกษาคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) .ศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

)  ดว้ยเทคนิควิจยั  EFR จาํนวน  คน . จดัทาํ(ร่าง )ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐในทศวรรษหน้า(พ.ศ.

- ) .ตรวจสอบขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน   คน 

 

สรุปผลการวจัิย 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - ) ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น  ตอน  ดงันี 
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ตอนท ี  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  แบ่งเป็น  4  ส่วน  ดงันี  

 
ส่วนที   การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา 
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  คน  คิด

เป็นร้อยละ    เป็นนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   โดยอยูใ่น
ระดบัชนัปีที  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    คะแนนเฉลีย อยูที่ . - .  จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .    ภูมิลาํเนา ต่างจงัหวดั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนของผูป้กครอง , - ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ค่าใช้จ่ายทีนิสิต/

นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน5,001 - 10,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  การพกัอาศยัในระหวา่งศึกษาหอพกันอกมหาวิทยาลยั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นกิจกรรมส่วนกลาง จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .    ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํ  คือ  กรรมการ จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .   

 

ส่วนที 2  การวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

จากการศึกษา   พบว่า  สภาพการดํา เ นินงานของผู ้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนัโดยส่วนมากนิสิต/นกัศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่วนต่าง ๆ 

ร้อยละ   และองค์กรนิสิต/นักศึกษา  มีการตรวจสอบ  ติดตามประเมิน  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชจ่้ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  ร้อยละ   , องคก์รนิสิต/นกัศึกษา
สโมสรชมรมไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพือการจดักิจกรรมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ
ร้อยละ  , องค์กรนิสิต/นักศึกษามีวสัดุอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพือการจดักิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาอย่างเพียงพอ  ร้อยละ   และองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  มีสถานทีและบริเวณทีใช้จดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ  ร้อยละ 75 

 

 



 

 

 

ส่วนท ี3  ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
จากสภาพปัญหาและอุปสรรค  พบวา่  ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ที

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีปัญหาและอุปสรรค ในเรืองของเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม (ตรง
กบัเวลาเรียน,เวลาวา่งไม่พร้อมกนั)  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ29.41 ,ในการติดต่อประสาน 

ทงัส่วนงานและบุคคล  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ18.82 และจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยและ
การใหค้วามร่วมมือนอ้ย จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ15.29 

จากข้อเสนอแนะ  พบว่า  ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีขอ้เสนอแนะเรืองเงินทุนและงบประมาณสนบัสนุน  จาํนวน    คน   คิด
เป็นร้อยละ .  , การปรับระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ .  และ 

การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ .  

 

ส่วนท ี4  วัฒนธรรมองค์กรสําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาองค์กร
นิสิต/นักศึกษา 

จากการศึกษา    พบว่า   วัฒนธรรมองค์กรสําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้
ทีแสดงถึงวฒันธรรมองคก์รสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษามากทีสุด  คือ  มี
การทาํงานเป็นทีม  รองลงมาคือ องค์กรนิสิต/นักศึกษา  ให้ท่านมีอิสระทางความคิดและการ
ปฏิบติังาน, องค์กรนิสิต/นกัศึกษา รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างของบุคคลในองค์กร  และองค์กร
นิสิต/นกัศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

 

ตอนที 2 ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) 

ประกอบดว้ย 13  ตวัประกอบ  เรียงลาํดบัตามค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) และตงั
ชือตามกลุ่มตวัแปรทีอธิบายตวัประกอบ  ดงันี  คือ  1) ดา้นการมีวิสัยทศัน์    2) ดา้นการยอมรับการ
เปลียนแปลง  3) ดา้นความสามารถในการจูงใจ  4) ดา้นความมุ่งมนั   5) ดา้นการทาํงานเป็นทีม              
6) ดา้นความคิดสร้างสรรค์  7) ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีดี  8)ดา้นการอุทิศตน   9)ดา้นการยืดหยุน่  

)ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  )ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น   )ดา้นความไวว้างใจ 
และ )ดา้นการสนบัสนุน   



 

 

 

ตอนที   ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 
 ผลการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ดงันี 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) พบ  จุดแข็ง 
(Strength) 22  ขอ้  จุดอ่อน (Weakness) 18  ขอ้ โอกาส (Opportunity) 12 ขอ้ และอุปสรรค (Threat) 

10 ขอ้  ทีส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการจบัคู่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก (Tows  Matrix)   เพือทาํการกาํหนดกลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO)   กลยุทธ์
เชิงป้องกนั (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี  กลยุทธ์
เชิงรุก (SO)  7  ขอ้   กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 8 ขอ้  กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO)  6 ขอ้  และกลยุทธ์เชิง
รับ (WT)  5 ขอ้ 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   ประกอบดว้ย    ประเด็น
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และ
พฒันาความคิดเชิงระบบ   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การพฒันานิสิต/นกัศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมบรรยากาศที
เอือต่อการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงั
ภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน   ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที    การพฒันาระบบการ
บริหารจดัการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  และขอ้เสนอเชิงนโยบาย ที   การส่งเสริมวินยั คุณธรรม  

จริยธรรม บาํเพญ็ประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากขอ้คน้พบจากการวิจยั  สามารถนาํมาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั

โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆได ้   ตอน  ดงัต่อไปนี 

 
ตอนที   อภิปรายผลการวิจัยผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นํา
องค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

สภาพการดําเนินงานของผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน
แบ่งเป็น   ส่วน  ดงันี  

 

ส่วนท ี    สภาพการดําเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน 
ปัจจุบัน 

จากการศึกษา   พบว่า  สภาพการดํา เ นินงานของผู ้นําองค์กรนิสิต /นัก ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนัโดยส่วนมากนิสิต/นกัศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่วนต่าง ๆ 

ร้อยละ   เช่น องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค์  และ
เป้าหมายทีมุ่งเนน้การพฒันานิสิต/นกัศึกษาอยา่งชดัเจน,มีการวางแผนการดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการและเตรียมการก่อนดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา,มีการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา,มีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามขนัตอนและตาม
แผนดาํเนินงานทีวางไว ,้มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง,มีการ
ดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามขนัตอนและตามแผนดาํเนินงานทีวางไว ้  , มีการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง, มีการสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรมนิสิต/นกั
ศึกษา,มีนาํผลการประเมินการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาครัง
ต่อไป,และมหาวิทยาลัยมีการจดังบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา,องค์กรนิสิต/

นกัศึกษามีการจดักิจกรรมส่วนกลาง,กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์, กิจกรรมศิลปวฒันธรรม,กิจกรรม
ดา้นวิชาการ  ซึงสอดคลอ้งกบั กองกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (  : )  ทีกล่าวถึง
คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาวา่อาํนาจหนา้ที   ดงันี  .ดาํเนินการและบริหารกิจกรรมทีเกียวขอ้ง
กบันกัศึกษา  .  กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินงานของชมรม  . ออกประกาศและขอ้กาํหนด
ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสโมสรนกัศึกษาและชมรม  . กาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนงาน  

โครงการและงบประมาณประจาํปี  .พิจารณาจดัสรรงบประมาณโครงงานประจาํปีของชมรม  . 

จดัทาํรายงานประเมินผลการดาํเนินงานกิจกรรมในรอบปี  .เรียกประชุมนกัศึกษาเพือชีแจงเรือง
ต่างๆตามทีเห็นสมควร . ให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้ง



 

 

 

กบั งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต (  :7) กล่าวถึง อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ว่ามีหน้าที  .พิจารณาและวางแผนการ
ดาํเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ว ้ .รับผิดชอบร่วมกนัในการบริหารกิจกรรม
ขององคก์ารบริหารใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีแถลงไว ้ .พิจารณา  จดัสรร  ควบคุม และรับผิดชอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตโดยส่วนรวม  .วางระเบียบ
ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติัและขอ้แนะนาํเกียวกบัการดาํเนินงานของสโมสร ซึงไม่ขดัแยง้ต่อระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั     และสอดคลอ้งกบั วิชิต  ประสมปลืม ( : ) ทีศึกษาวิจยัเรือง  

การศึกษาสภาพ  รูปแบบ  ปัญหาและอุปสรรคการจดักิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  พบวา่  การจดักิจกรรมนกัศึกษาทีเกียวกบัดา้นวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ และ
เป้าหมาย  ดา้นโครงสร้างการบริหารงาน  ดา้นงบประมาณ  ดา้นระเบียบ   ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  

ในการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาใช้ขอ้บงัคบัของสภาประจาํสถาบนั    จะเห็นไดว้า่ขอ้บงัคบัว่า
ดว้ยกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัต่างๆ  มีการจดัตงัเพือให้องคก์รดาํเนินกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยรวมทงัเพือสนับสนุนการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์และภาระหน้าทีของ
มหาวทิยาลยั 

 และองคก์รนิสิต/นกัศึกษาสโมสรชมรมมีอาจารยที์ปรึกษา,อาจารยที์ปรึกษาสามารถ
ให้คาํแนะนาํปรึกษาและร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัองค์กรนิสิต/นกัศึกษาสโมสรและชมรม,

อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังานร่วมกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษาสโมสรและชมรม
ไดอ้ย่างสร้างสรรค์  สอดคลอ้งกบั กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ( :16)  

กล่าวถึง การกาํกับดูแลกิจการนิสิตว่า   ให้รองอธิการบดีแต่งตงัอาจารย์ทีปรึกษาทาํหน้าทีให้
คาํปรึกษา  แนะนาํดูแลช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมของสภานิสิต  องค์การนิสิต  คณะกรรมการ
นิสิต และชมรม  และสอดคลอ้งกบั  ธิดารัตน์  บุญนุช  (  : 29) ทีกล่าวถึงอาจารยที์ปรึกษาว่า
เป็นผูที้มีความสําคญัมากทีสุดในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  เพราะเป็นผูป้ระสานงาน
ระหว่างองค์กรนิสิตนกัศึกษากบัฝ่ายบริหารของสถาบนัทาํให้การดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ดาํเนินไปในแนวทางและวิธีการทีเหมาะสม   ดงันัน  อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมจึงควรมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์การในเรืองกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   และควรมีทกัษะดา้นการให้
แนะนาํ และการใหค้าํปรึกษามากทีสุด  

 

 ส่วนท ี   ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
 จ ากสภาพ ปัญหาและ อุปสรรค   พบว่ า   ผู้นํ า อ งค์ ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษ า ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีปัญหาและอุปสรรคในเรืองการติดต่อประสาน 



 

 

 

ทงัส่วนงานและบุคคล  ซึงสอดคลอ้งกบั พงษศ์กัดิ แกว้แสนเมือง  (2552 : 68) ทีศึกษาวิจยัเรือง 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  พบวา่  ปัญหาดา้นการประสานงานในการบริหารงานกิจการนกัศึกษา  มีหน่วยงานที
เกียวขอ้งกบังานกิจการนกัศึกษาทงัในระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ และระดบัเขตพืนที มีความ
เขา้ใจทีไม่ตรงกนั ขาดการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเขตพืนที  และรวมทงัขาดช่องทางในการ
สือสารระหวา่งองคก์ร  และสอดคลอ้งกบั  ตุลา  มหาพสุธานนท ์(  :267) กล่าววา่  การปฏิบติั
ภารกิจขององค์กรทีดีเป็นไปอย่างราบรืน  ไม่สะดุด  หรือหยุดชะงัก  เนืองมาจากความขดัแยง้  

จาํเป็นตอ้งมีระบบการประสานงานทีดีในการเชือมต่อร้อยเรียงภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็น
หนึงเดียวเพือนาํไปสู่เป้าหมายภายใตอ้งคก์รเดียวกนั   การประสานงานทีดีตอ้งอาศยัการสือสารทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในเรืองของเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม (ตรงกบัเวลาเรียน,เวลาว่างไม่พร้อมกนั)  

สอดคลอ้งกบั  สุภาพร  จตุรภทัร  และกรองกาญจน์  ใจซือตรง (  : 44) ทีศึกษาเรือง  การศึกษา
กิจกรรมทีพึงประสงค์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  พบว่า  มีปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม  คือ  ไม่มีเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักศึกษา/

องคก์ารนกัศึกษา  อยูใ่นระดบัมากกวา่รายขอ้อืนซึงสอดคลอ้งกบั  ทบวงมหาวิทยาลยั (  : 5) 

พบวา่   ปัญหาดา้นนกัศึกษาทีทาํกิจกรรม นกัศึกษาจะมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั เนืองจากมีการเรียนการ
สอนจึงส่งผลไปถึงความร่วมมือในการทาํงานทีไม่สมาํเสมอและแน่นอน  และสอดคลอ้งจากการ
สัมภาษณ์  พบวา่  ส่วนใหญ่ทางคณะจะมีการจดัการเรียนการสอนตงัแต่ 8 โมง – 5 โมงเยน็  ซึงจะมี
นิสิต/นักศึกษาบางคนทีมีเรียน และไม่มีเรียน  และสอดคลอ้งกบั  สุภาพ  ปาทะรัตนา  และคณะ 

(2548 : 178) ศึกษา  เรืองการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพือการเรียนรู้ของนกัศึกษา
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  พบวา่   จดัให้นกัศึกษามีเวลาวา่งทีตรงกนัทุกชนัปี 

1-2 คาบ ต่อสัปดาห์ และนาํมากาํหนดเป็นนโยบายของสถาบนั  ดงันนัเวลาจดักิจกรรมจึงไม่พร้อม
กนั  ในบางมหาวทิยาลยัจึงจดัใหต้อนบ่ายของวนัหนึงวนัใดเป็นเวลาดาํเนินการจดักิจกรรม  หรือถา้
เป็นการประชุม  ก็จะนดัหลงั  โมงเยน็เป็นตน้ไป   

จํานวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยและการให้ความร่วมมือน้อย   ซึงสอดคล้องกับ  

ทบวงมหาวิทยาลยั (  : 5) พบวา่   ปัญหาดา้นนกัศึกษาทวัไปสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย ทงันี
เพราะนกัศึกษาไม่เห็นความสําคญัของกิจกรรมนนัเท่าทีควร หรืออีกจาํนวนหนึงคือสนใจแต่ไม่มี
เวลาทาํกิจกรรมเพราะติดเรียน สอดคลอ้งกบั  กรรณิกา  พิริยะจิตรา ( :133) พบวา่  นกัศึกษาให้
ความสนใจในกิจกรรมส่วนกลางนอ้ย และในสถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐก็ขาดนกัศึกษาที
สมัครเข้ารับเลือกตังเป็นสมาชิก  จึงอาจทาํให้ได้ผูน้ ํานักศึกษามาทําหน้าทีขาดลักษณะและ



 

 

 

คุณสมบติัของผูน้าํได ้   และสอดคลอ้งกบั  สลกัจิต  พุกจรูญ และพลกฤษณ์  คุม้กลาํ   (2551 : 59) ที
ศึกษาเรือง  ความคาดหวงัในดา้นบริการวิชาการและกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัสูงมีเพียง 8%  ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  

พบว่า   นิสิต/นักศึกษาทาํกิจกรรมน้อยลง  อาจจะเป็นเพราะสังคมทีเปลียนไป  generation ที
เปลียนไป  มีสิงรอบตวัทีน่าสนใจมากขึนกวา่การทีไดม้าอยูเ่ป็นเพือนกนัทาํกิจกรรม   

 การขาดงบประมาณ  ซึงสอดคลอ้งกบั ทบวงมหาวิทยาลยั (  : 5)  พบวา่  ปัญหา
ดา้นงบประมาณและสิงอาํนวยความสะดวก งบประมาณทีมาจากค่าบาํรุงสโมสรนกัศึกษามีจาํนวน
จาํกัด เนืองจากจาํนวนชมรมมีมากในแต่ละสถาบันทาํให้งบประมาณจากค่าบาํรุงสโมสรไม่
เพียงพอ  นอกจากนีกฎระเบียบในการขอใชสิ้งอาํนวยความสะดวกก็เป็นปัญหาทีทาํให้นกัศึกษาที
ทาํกิจกรรมเกิดความเบือหน่าย  และสอดคลอ้งกบั  พงษ์ศกัดิ แกว้แสนเมือง  (2552 : 62) ที
ศึกษาวจิยัเรือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการบริหารงานกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา   พบว่า  ปัญหาด้านการงบประมาณในการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีประเด็นสําคญั คือ จาํนวนงบประมาณไม่เพียงพอ   ซึง
สอดคลอ้งกบั  สุปรียา  ขาํเมือง (2549 :  145) ศึกษาเรือง การระดมทรัพยากรในการจดักิจกรรม
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พบว่า มีปัญหาดา้นการเงิน  มีทรัพยากรดา้นวสัดุอุปกรณ์
ในการทาํกิจกรรมนอ้ยทีสุด  และสอดคลอ้งกบั  อนุศกัดิ  ตงัปณิธานวฒัน์ และคณะ (  : ) ที
ศึกษาวิจยัเรือง  ปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของอาจารย์ทีปรึกษาและผูน้ํากิจกรรม
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เสนอแนะวา่  มหาวิทยาลยัควรมีการ
อนุมัติโครงการและอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว  ลดขันตอนทีไม่จาํเป็น  ควรมีการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษาให้เพียงพอและเป็นธรรม   และสําเนาว ์ขจรศิลป์ 

(  : ) ได้กล่าวถึงความสําคญัของงบประมาณสรุปได้ว่า เงินเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุด   ซึง
สอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบว่า  เรืองงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาก็ไม่
เพียงพอ  แต่สามารถทาํงานใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้จาํกดันี   โดยการจดัสรรงบประมาณให้คุม้ค่าทีสุด  หรือ
ตอ้งหาทุนเพิมเติม  

ระบบการบริหารองคก์รไม่ชดัเจน  ซึงสอดคลอ้งกบั พงษศ์กัดิ แกว้แสนเมือง  (2552 : 

61) ทีศึกษาวิจยัเรือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พบวา่  ปัญหาดา้นการจดัโครงสร้างในการบริหารงานกิจการนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีประเด็นสําคญั คือ โครงสร้างการบริหารงานมีการ
บงัคบับญัชาหลายขนัตอนเกินความจาํเป็น ขาดความคล่องตวั  ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  



 

 

 

พบว่า  โครงสร้างทียงัเป็นโครงสร้างเก่า  ทาํให้เกิดปัญหาโครงสร้างทางด้านการเงิน การวาง
ตาํแหน่ง   การวางคน  หรือวา่ความร่วมมือ รวมถึงคณะวชิา 

จากข้อเสนอแนะ  พบว่า  ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีขอ้เสนอแนะเรืองการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมของนิสิต/นกัศึกษา  

สอดคลอ้งกบั  สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ (  : 142)  พบวา่  ปัญหาทีเกียวกบักิจกรรมส่วนกลาง  คือ  ขาด
ความร่วมมือจากสโมสรระดบัคณะ  เพราะทุกคณะต่างก็มีสโมสรนกัศึกษาประจาํคณะ  ทีจะตอ้งจดั
กิจกรรมอยู่เป็นประจาํ  จึงไม่ค่อยมีเวลาทีจะไปช่วยเหลือกิจกรรมขององค์การนักศึกษา  ทาํให้
องค์การนักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อาจารย์ทีปรึกษาและการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  สอดคลอ้งกบั  ธิดารัตน์  บุญนุช (  : )  กล่าววา่  อาจารยที์ปรึกษา
กิจกรรมและผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ความสาํคญัมากทีสุดในการดาํเนินกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา เพราะเป็นผู ้
ประสานงานระหวา่งองคก์รนิสิตนกัศึกษากบัฝ่ายบริหารของสถาบนัทาํให้การดาํเนินกิจกรรมนิสิต
นกัศึกษาเป็นไปในแนวทางและวธีิการทีเหมาะสม  ดา้นการประสานงาน   สอดคลอ้งกบั  ธิดารัตน์  

บุญนุช (  : )  กล่าวว่า    การประสานงานการทาํกิจกรรมของนิสิตนกัศึกษากบัหน่วยงาน
ต่างๆทีเกียวขอ้ง  ประสานงานกบัผูบ้ริหารและนิสิตนกัศึกษา  ประสานงานระหวา่งฝ่ายกิจการนิสิต
นกัศึกษากบัองคก์ารนิสิตนกัศึกษาเพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ   การสร้างแรงจูงใจในดา้นกิจการนิสิต/

นกัศึกษา  สอดคลอ้งกบั  อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ และ ภทัรพล  มหาขนัธ์  ( : 30) ทีศึกษาเรือง  

สภาพการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยั คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  กล่าววา่  
การขาดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม  กิจกรรมไม่อยู่ในความสนใจของนกัศึกษา  กิจกรรมไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  ดงันนั  การสร้างแรงจูงใจให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมมากขึน  

จึงเป็นสิงสําคญั   และการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  สอดคลอ้งกบั  ทองใบ  รุ่งเรือง 

(2548 :155) ทีศึกษาเรือง  การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนกัศึกษาของอาจารย์
วิทยาลยัช่างศิลป์  พบว่า  ควรมีการรณรงค์และปิดป้ายประชาสัมพนัธ์ตามสถานทีต่างๆ ภายใน
วทิยาลยั เพือใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจและตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีตนเองสนใจไดง่้าย
ขึน  และสอดคลอ้งกบั  อภิชน สมมิตร (2552 : ) ทีศึกษาเรือง  ความเชือในประสิทธิภาพแห่งตน 

การปรับตวัทางสังคม และภาวะผูน้าํ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทีเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
พบว่า   นักศึกษาทีเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาน้อยมีความเชือในประสิทธิภาพแห่งตนน้อยกว่า
นักศึกษาทีเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามาก อาจเนืองมาจากนักศึกษากลุ่มนีพกัอาศยัอยู่ภายนอก
มหาวิทยาลยั อีกทงัไม่มีกลุ่มเพือนทีทาํกิจกรรมนกัศึกษา จึงไม่สะดวกในการมาเขา้ร่วมกิจกรรม
นกัศึกษา การมีภารกิจส่วนตวัอืนๆ ทีพกัอยู่ไกล เดินทางไม่สะดวก นกัศึกษาไม่เอาจริงในการทาํ
กิจกรรม และเสียเวลาเรียน  ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบวา่ นิสิต/นกัศึกษาบางคนจะคิดวา่



 

 

 

เรียนหนกัมากอยู่แลว้  จึงไม่สนใจทาํกิจกรรม   เพราะเหนือย  รวมทงัผูป้กครองเลียงแบบตามใจ  

สะดวกสบายมากขึน ไม่อดทน ทนความกดดนัไม่ได ้ จึงไม่อยากเขา้ร่วมกิจกรรม  อีกทงัปัจจุบนั
เทคโนโลยีต่างๆ มีความเจริญกา้วหนา้และเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทาํให้มีการเสพติดโทรศพัท์
ประเภทสมาร์ทโฟน ไอแพด  ดึงความสนใจจากสิงต่างๆ รอบตวั   ทุกคนต่างเสียเวลาไปกบัสิงนี 

จนทาํให้ขาดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนรอบขา้ง จนกลายเป็น สังคมกม้หนา้  รวมทงัหอพกัในแต่ละ
มหาวทิยาลยัยงัไม่เพียงพอ  ตอ้งอยูห่อนอก  และกิจกรรมทีจดัส่วนใหญ่เป็นเวลานอกเหนือจากเวลา
เรียน  ช่วงเยน็ถึงคาํ  บางครังจึงไม่สะดวกในการมาเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

ส่วนท ี   วัฒนธรรมองค์กรสําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาองค์กร
นิสิต/นักศึกษา 

จากการศึกษา   พบว่า  วฒันธรรมองค์กรสําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ทีแสดงถึงวฒันธรรมองคก์รสําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษามากทีสุด  คือ  ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษามีการทาํงานเป็นทีม  ซึง
สอดคล้องกบั  ไพริน  ขนัอาสา (  :  ) ทีศึกษางานวิจยัเรือง  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองค์กรและพฤติกรรมผู ้นํากับองค์การแห่งการเรียนรู้  กรณีศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    พบวา่  บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีมและมีการเชือมโยง
บูรณาการกบัสํานักและศูนยต่์างๆภายในองค์กร ซึงควรสร้างวฒันธรรมการทาํงานร่วมกนัของ
บุคลากรภายในองค์กร  โดยบุคลากรจะตอ้งเขา้ใจภารกิจขององค์กรทงัระบบใหญ่และระบบย่อย
เพือใหค้วามเขา้ใจตรงกนัทีจะปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย  โดยมีการประสานขอ้มูลระหวา่งกนัได้
อยา่งถูกตอ้งและครอบคลุม และสอดคลอ้งกบั  คณะอนุกรรมการพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั (  : 86) พบว่า  นิสิต/นักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเห็นว่า  ประโยชน์สูงสุดทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม คือ  การเรียนรู้
การทาํงานเป็นทีม  ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบว่า  การทาํงานในองค์กรเป็นการทาํงาน
แบบครอบครัว   ทีจะสร้างความไวเ้นือเชือใจระหวา่งรุ่นพี รุ่นนอ้ง และเพือน  ทุกคนเขา้มาเพือทาํ
กิจกรรมร่วมกนั มีใจทีเห็นแก่ส่วนรวม     

รองลงมา  คือ องคก์รนิสิต/นกัศึกษาให้ท่านมีอิสระทางความคิดและการปฏิบติังาน 

รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างของบุคคลในองค์กร  มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภายในองคก์ร  ซึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (  : )  พบวา่  ทิศทางใหม่ของ
วฒันธรรมองคก์ร  ทีสร้างขอ้ไดเ้ปรียบโดยมอบอาํนาจให้มากขึน และต่างคน้หาวิธีทีดีทีสุดในการ



 

 

 

ไดรั้บผลประโยชน์จากวฒันธรรมทีแข็งแกร่งภายในองค์กร  โดยเน้นทีให้คนในองค์กรไดมี้ส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนเกียวขอ้งในการทาํงานและให้อาํนาจในการตดัสินใจ โดยการ
เห็นคุณค่าในทกัษะกบัความคิดเห็นทีแตกต่างกนัของสมาชิกทุกคน  

และองค์กรนิสิต /นักศึกษา  ได้กําหนดการให้รางว ัลเมือปฏิบัติงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ เป็นลาํดบัสุดทา้ย  สอดคล้องกบั  ณพลพงษ์  เสาะสมบูรณ์ (  :  ) พบว่า  
องคก์รควรจดักิจกรรม  การยกยอ่ง  ชมเชย  สร้างความรู้สึกให้คนในองคก์รทราบวา่งานทีปฏิบติัมี
ความสาํคญัต่อองคก์ร  รวมถึงการเพิมความสาํคญัของงาน  ใหรู้้สึกวา่เป็นบุคคลสาํคญัขององคก์รที
ไดรั้บการไวว้างใจใหท้าํงานทีไดรั้บมอบหมาย  หรือประกาศนียบตัร  เพือให้เกิดความภาคภูมิใจใน
การทาํงาน และตงัใจทาํงานต่อไป  ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบว่า  ทางมหาวิทยาลยัจะ
คดัเลือกนิสิต/นกัศึกษาดีเด่นในแต่ละองคก์ร  แต่ละคณะ เพือรับเกียรติบตัร  หรือรับทุนการศึกษา   
 

ตอนที   อภิปรายผลการวิจัยตัวประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

จากตวัประกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต /นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย    ตวัประกอบ คือ ) ดา้นการมีวิสัยทศัน์  ) ดา้นการยอมรับ
การเปลียนแปลง ) ดา้นความสามารถในการจูงใจ ) ดา้นความมุ่งมนั ) ดา้นการทาํงานเป็นทีม ) 

ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ) ดา้นการเป็นแบบอย่างทีดี  )ดา้นการอุทิศตน )ดา้นการยืดหยุ่น )

ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา )ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น )ดา้นความไวว้างใจและ
)ดา้นการสนบัสนุน  ดงันี   

เมือพิจารณาตามลาํดบัตวัประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย   13 ตวัประกอบ  สามารถอภิปรายผลในแต่ละตวั
ประกอบ  ดงันี 

 

.  ตัวประกอบท ี   ด้านการมีวสัิยทัศน์ 
ตวัประกอบที   ดา้นการมีวิสัยทศัน์เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  1

และมีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  เนืองจากการทีจะขบัเคลือนองคก์รไปในทิศทางใดก็ตามจาํเป็นที
ผูน้าํองค์กรตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ก่อนเป็นอนัดบัแรกเพราะวิสัยทศัน์  คือ  จุดมุ่งหมายของ
องค์กรเป็นการบอกทิศทางทีขององค์กรซึงจะส่งผลให้การบริหารงานบรรลุความสําเร็จตาม
เป้าหมาย  ซึงสอดคลอ้งกบั เดวสิ (David  1997 : 90-91)  ทีกล่าววา่  วิสัยทศัน์เป็นสภาพขององคก์ร
ทีตอ้งการจะเป็นในอนาคต  เช่นเดียวกบั  เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ (2538: 3) ทีกล่าววา่  วิสัยทศัน์เป็น



 

 

 

ภาพขององคก์รในอนาคตทีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและสามารถจะปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายได้
อาจกล่าวไดว้า่การมีวิสัยทศัน์ทีดีเป็นสิงทีผูน้าํตอ้งให้ความสําคญัเพราะวิสัยทศัน์เพือนาํไปสู่การ
พฒันาและการเปลียนแปลงทีดีต่อไป ซึงสอดคล้องกับอุดม  มุ่งเกษม  (อ้างถึงในสมศกัดิ  กิจ
ธนวฒัน์   : ) ทีกล่าวถึง  วิสัยทศัน์วา่  เป็นการมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆอยูต่ลอดเวลาโดย
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพือนาํมาใช้เป็นพืนฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆสําหรับการ
เปลียนแปลงและพฒันาองค์กรรวมถึงการมีความสามารถนาํแนวคิดนนัไปสู่การปฏิบติังานไดจ้ริง
และทาํให้เกิดผลสําเร็จตามทีตอ้งการได้  ซึงการแสดงออกของผูน้าํถึงการมองภาพในอนาคตที
เป็นไปไดจ้ะนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  (กิตติกาญจน์  ปฏิพนัธ์   : )   

รังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : )  กล่าววา่  ลกัษณะของผูน้าํทีมีความสามารถพิเศษ  
คือ  เป็นผูมี้วิสัยทศัน์  (Visionary) ผูน้าํประเภทนีจะเสนอภาพทีโดดเด่นทีองค์กรให้ความสําคญั
เป็นอนัดบัแรกและเสนอวธีิการทีจะทาํให้องคก์รบรรลุผลสําเร็จตามทีตงัไว ้ มีการสร้างวิสัยทศัน์ที
ชดัเจนมากกว่าการพยากรณ์  หรือการคาดคะเน  มีการบรรยายถึงรูปแบบของความคิดในอนาคต
ขององคก์รหรือหน่วยงานในองคก์รทงัหมด  และสร้างวิสัยทศัน์สําหรับผูอื้น (Create  visions  for  

other)  บุคคลทีมีวิสัยทศัน์จะมองไปสู่อนาคตเพือสร้างภาพทีองคก์รหรือหน่วยงานตอ้งการและ
สามารถจะเป็นได ้ ซึงจะนาํไปสู่การเปลียนแปลง  และการพฒันากลยุทธ์เพือให้บรรลุวิสัยทศัน์นนั  
โดยจะสร้างภาพของการจูงใจในอนาคตเพือนาํไปสู่การเปลียนแปลงซึงสอดคลอ้งกบัเนตร์พณัณา  
ยาวริาช (2552 : 29)  ทีกล่าววา่  วสิัยทศัน์ เป็นความคิดทีเชือมระหวา่งปัจจุบนัและอนาคตเกียวขอ้ง
กับการเปลียนแปลง  โดยการพิจารณาไปในระยะเวลายาวไกลไปยงัอนาคต  -  ปีข้างหน้า  
จุดหมายปลายทางทีตอ้งการให้เป็นไปโดยพิจารณาทิศทาง  ความตอ้งการการเปลียนแปลงทีจะ
เกิดขึน เพือการเปลียนแปลงทีดีขึนสาํหรับอนาคต  วสิัยทศัน์เป็นขอ้กาํหนดของขอ้ผกูพนัสัญญา  ที
ตอ้งการจะใหเ้กิดผลขึนอยา่งแทจ้ริง  ดงันนั  จึงตอ้งมีการกาํหนดภารกิจทีจะทาํให้บรรลุสู่จุดหมาย
ปลายทางนนั  ผูน้าํตอ้งทาํวิสัยทศัน์ฝังเขา้ไปในใจของผูต้าม  ในฐานะผูน้าํ  ตอ้งทาํวิสัยทศัน์มีชีวิต
ขึนมา   วิสัยทัศน์จึงมีความสําคัญต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างมาก   เพราะวิสัยทัศน์ทีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยเชือมโยงระหวา่งวนันีและอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี  ทาํให้คนในองคก์รเกิดความ
จูงใจทีจะกา้วไปสู่อนาคต  ทาํให้คนในองคก์รทาํงานและมีมาตรฐานเพือความเป็นเลิศขององคก์ร
และทราบทิศทางขององคก์ร 

 เมือทุกคนในองคก์รมีความเขา้ใจในวิสัยทศัน์แลว้  ทุกคนก็จะเกิดการปรับตวัทาํงาน
ไปสู่ทิศทางเดียวกนัการมีวสิัยทศัน์ทีทนัสมยัตรงกบัโลกของความเป็นจริงและสามารถนาํวิสัยทศัน์
ไปสู่การปฏิบติัจนเกิดความสาํเร็จ  เป็นสิงทีจาํเป็นในการสร้างความสําเร็จให้กบัองคก์รในปัจจุบนั
อยา่งยิงสอดคลอ้งกบั ยุคล์ (Yulk  1998: 7)ทีกล่าวถึง  วิสัยทศัน์ทีชดัเจน (Articulate  appealing  



 

 

 

vision) ลกัษณะทีสําคญัของผูน้าํประการหนึงก็คือ  มีความคิดริเริมทีเหมาะสมวา่จะมีเป้าหมายใน
ลกัษณะทีเป็นความตอ้งการในอนาคตอย่างไร  กล่าวคือ  มีวิสัยทศัน์ทีแสดงออกมาอย่างชัดเจน  
และเหมาะสมนนัเอง  ซึงสอดคลอ้งกบัพรนพ  พุกกะพนัธ์ (2544 : 66)  ทีกล่าววา่ความสําคญัของ
งานอยู่ทีการนาํวิสัยทศัน์นโยบาย  และแผนไปปฏิบติัให้ได ้ โดยมองผลกระทบต่อภาพรวม  ใน
จงัหวะเวลา  และภายในบริบททีเหมาะสมซึงสอดคลอ้งกบัชยัวฒัน์  ชยางกูล (2549 : 66)  ทีกล่าววา่
ตอ้งเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ชดัเจน  (Clear  Vision) เพือนาํผูค้นไปในทิศทางต่างๆนนั  คนทีเป็นผูน้าํตอ้งรู้
ทิศทางก่อนวา่จะพาองคก์ร  ไปทางไหน  ไปเมือไร  แลว้จะไดอ้ะไรจากการไปกบัผูน้าํสุดทา้ย ผูน้าํ
จะตอ้งมีความคิดกวา้งไกลและมีทิศทางทีชดัเจน  และสามารถโยงสู่การปฏิบติัอนัจะเกิดผลดีต่อ
ส่วนรวม 

เบียช(Biech, E,1996:8-9)กล่าวว่า  ภาวะผูน้าํสร้างสรรค์เป็นสิงทีผูบ้ริหารตอ้งการ
วิธีการและกระบวนการใหม่ๆในการทีจะทาํให้งานไปถึงจุดหมายปัจจุบนัผูน้าํจะตอ้งทาํมากกว่า
การพฒันางานใหม่ๆผูน้าํจะตอ้งมีภาวะผูน้าํสร้างสรรคใ์นการทีจะนาํให้ผูต้ามปฏิบติังานร่วมกนัใน
ทีมไดแ้ละพร้อมทีจะรับมือกบัความตอ้งการของทุกคนในองค์การให้การสนับสนุนและยอมรับ
ความเสียงทีอาจเกิดขึนและถือว่าความสําเร็จและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึงของชีวิตภาวะผูน้าํ
สร้างสรรคเ์ป็นการทีผูน้าํสามารถกา้วขา้มอุปสรรคต่์างๆโดยใชค้วามคิดสร้างสรรคที์มีอยูใ่นตนมา
ใชเ้ป็นเครืองมือในการพิจารณาหาวิธีการหรือกระตุน้ให้บุคคลอืนทาํงานให้สําเร็จซึงเทคนิคต่างๆ
จะกระทาํในลกัษณะทีสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์   คือ  การกาํหนดวิสัยทศัน์ (Visualization) ทีเป็น
รูปธรรมและการประสบผลสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์โดยกาํหนดลกัษณะของโครงสร้างของงานรูปแบบ
ในการทาํงานและคาํนึงถึงเสียงสะทอ้นจากทุกฝ่าย   สอดคลอ้งกบัเบนนิส (Bennis ,2002 อา้งถึงใน 

กฤติยา  เห่งนาเลน,2545 :16)  กล่าวถึง  ภาวะผูน้าํสร้างสรรค์ว่าเกียวขอ้งกบัคนและความเชือถือ
ไวว้างใจในการบริการจดัการระบบโครงสร้างกระบวนการการควบคุมซึงจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ที
ชดัเจน (Vision) ให้ผูต้ามไดร่้วมรับรู้วิสัยทศัน์และทาํความเขา้ใจเพือแปรเปลียนไปสู่การปฏิบติั
ผูน้าํจะชกันาํพวกเขาใหไ้ปถึงทีหมายดว้ยความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนั  วิสัยทศัน์ทีดีจะตอ้งสร้างแรง
บนัดาลใจและแรงกระตุน้  รวมถึงนาํไปสู่การปฏิบติัจริงเพือใหเ้กิดผลจริง 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาทีมีวิสัยทศัน์จึงเป็นผูที้มีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ
นโยบายเป้าหมายวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารและจดัการองค์กร   มีความคิดริเริม
สร้างสรรค์วิเคราะห์  พฒันางานและเปลียนแปลงแนวความคิดมาสู่แนวทางการปฏิบติัได้อย่าง
กา้วหน้าเหมาะสมเท่าทนักบัการเปลียนแปลง  มีความรู้และบริหารงานดว้ยรูปแบบใหม่และใน
ทิศทางทีถูกตอ้ง   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เพือกาํหนดเป้าหมายขององค์กรสู่



 

 

 

ความเป็นเลิศ  รวมทงัสามารถนาํเพือนร่วมงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการสร้างและกาํหนด
วิสัยทศัน์ขององค์กรเพือความพร้อมต่อการเปลียนแปลงในทุกๆด้าน อีกทงัยงัเป็นผูมี้หลกัการมี
เหตุผล  มีความรู้และความเขา้ใจ  ให้คาํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ให้ขวญักาํลงัใจและปรับ
กระบวนทศัน์การทาํงานให้แก่เพือนร่วมงานในองคก์ร และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสาน
รอยร้าวทีเกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

 

.   ตัวประกอบท ี   ด้านการยอมรับการเปลยีนแปลง 
ตวัประกอบที    ด้านการยอมรับการเปลียนแปลงเป็นตวัประกอบทีมีระดบัความ

จาํเป็นอนัดบัที  2  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  เนืองจากเป็นภาวะผูน้าํแนวใหม่ทีเหมาะกบัการ
บริหารองคก์รในปัจจุบนัและอนาคตมีลกัษณะเด่น  คือ  สามารถทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทีสําคญั
ขององคก์ร  เพราะภาวะผูน้าํทีพยายามสะทอ้นกลบัไปยงัองคก์รหรือพยายามมุ่งหนา้ไปยงัทิศทางที
แตกต่างจากเดิม (Sternberg et  al, 2004 : 145-153) สอดคลอ้งกบั  รังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : 

)  ทีกล่าววา่  การเปลียนแปลงผูน้าํจะตอ้งจดัให้มีการเปลียนแปลงแกไ้ข  และปรับปรุงให้ภารกิจ
ทีเกียวขอ้งดีขึนอยู่ตลอดเวลา  ซึงผูน้าํมีบทบาทดาํเนินการต่างๆทีเป็นไปสําหรับขบัเคลือนการ
เปลียนแปลงใหเ้ป็นผลสาํเร็จและควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆของการเปลียนแปลงให้ดาํเนินไปดว้ยดี 
สอดคลอ้งกนั   เป็นผูป้ระสานงานและตวักลางในการสือสารไปยงัส่วนต่างๆขององคก์ร  เพือสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีทีจะช่วยเพิมการสนับสนุนการเปลียนแปลง โดยจะมีคุณลกัษณะ .เขา้ใจการ
เปลียนแปลง  .เป็นผูค้นในองค์กรรับฟัง  น่าเชือถือ .โนม้นา้วจิตใจคนฟัง .ทาํงานร่วมกบัผูอื้น
ได้ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,   : )  ดงันัน  ผูน้าํจึงควรทีจะยอมรับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน ดว้ยการเปิดใจให้กวา้ง  และรับฟังความคิดเห็นจากคนทีอยู่รอบขา้งในทุก
ระดบัชัน โดยการการเรียนรู้เมือสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลียนแปลงไป   ผูน้าํทีดีจึงตอ้งรู้จกัทีจะ
เรียนรู้ และทาํความเขา้ใจกบัทุกปัจจยัทีเกิดขึน และนาํมาวิเคราะห์พิจารณาวา่มนัจะส่งผลกระทบ
อะไรต่อสิงทีเราทํา  และนําผลของการวิเคราะห์มาปรับเปลียนกลยุทธ์ให้สอดรับกับการ
เปลียนแปลงต่างๆต่อไป 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาทีมีการยอมรับการเปลียนแปลงจึงมีวิธีคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวิธีใหม่ๆเสมอใช้
รูปแบบการบริหารจดัการองคก์ารทีเหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์ร  ผลจาก
การดาํเนินงานเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมาก่อน  เป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการกระทาํของ
เพือนร่วมงานในองค์กร  ได้รับการยอมรับและยกย่องจากเพือนร่วมงานว่าเป็นนักคิดนัก
เปลียนแปลง  เขม้แข็งพร้อมเผชิญปัญหาเสมอ   มีประสบการณ์สามารถปรับตวัและแกไ้ขปัญหา



 

 

 

ต่างๆได้เป็นอย่างดี  มีพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยู่เสมอ  มีการติดต่อสัมพนัธ์กับ
บุคคลอืนเกียวกบัการปฏิบติังานเสมอ  และความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบงานให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร จึงก่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
 

.   ตัวประกอบท ี   ด้านความสามารถในการจูงใจ 
ตวัประกอบที    ด้านความสามารถในการจูงใจ  เป็นตวัประกอบทีมีระดับความ

จาํเป็นอนัดบัที 3 มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัเนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 19)  ที
กล่าวว่า  หน้าทีของผูน้าํตอ้งจูงใจให้ผูต้ามร่วมมือทาํงาน  ตอ้งมีความสามารถให้ผูต้ามเชือถือ
ยอมรับและปฏิบัติตาม  ต้องมีเทคนิคการจูงทีดีและมีความรู้จิตวิทยา  การจูงใจทุกด้านการ
ปฏิบติังานของคนในองคก์รในหน่วยงานใดจะทุ่มเทกาํลงักายและสติปัญญาในการทาํงานมากนอ้ย
เพียงใดขึนอยูก่บัแรงจูงใจในงานนนัๆการจูงใจเป็นวธีิการสาํคญัอยา่งหนึงในการควบคุมพฤติกรรม
มนุษยใ์หเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้ เป็นไดท้งัการจูงใจภายใน  และจูงใจภายนอก  การจูง
ใจบุคคลให้ทาํงานสามารถกระทาํได้หลายรูปแบบ เช่น  การให้รางวลัตอบแทนทงัทีเป็นตวัเงิน
หรือไม่เป็นตัวเงิน   การใช้ลักษณะงานเป็นสิงจูงใจ   การใช้บริหารเป็นสิงจูงใจ   เป็นต้น  
เช่นเดียวกบั  รังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : 143)  ทีกล่าววา่  ผูน้าํควรจะทาํให้ผูอื้นเกิดแรงบนัดาล
ใจ  ซึงถือว่า  การกระทาํตนให้มีการจูงใจจากแรงบนัดาลใจ  เขา้ใจถึงอารมณ์  ถือเป็นยุทธวิธีการ
อิทธิพลทีสําคญั  โดยผูน้าํจะแสวงหารูปแบบของการมีอิทธิพลในองค์กรด้วยการเรียนรู้ถึงการ
แสดงความสามารถทีจะแสดงออก  หรือซ่อนอารมณ์ของตนเองไว ้ การมีแรงจูงใจจากแรงบนัดาล
ใจนันมกัจะเกียวข้องกบัการแสดงอารมณ์เสมอ  และยงัรวมไปถึงการจูงใจและความรู้สึกของ
สมาชิกของกลุ่มด้วย  การจะทาํให้เกิดแรงจูงใจทางอารมณ์ทีมีประสิทธิภาพ  ผูน้าํจะตอ้งเขา้ใจ
ค่านิยม  แรงจูงใจ  เป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย  ถา้ผูน้าํแสดงอารมณ์ทีดีของตนออกมาดว้ย  ผูน้าํทีมี
ความสามารถพิเศษจะใช้การจูงใจจากแรงบนัดาลใจเป็นอย่างมากมีการจูงใจผูต้าม  ผูน้าํจะตอ้งมี
ความสามารถจูงใจให้ผูต้าม  ปฏิบติัตามภารกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวซึ้งสอดคล้อง
กบัณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี (2553 : 239)  ทีกล่าววา่  ผูน้าํจะตอ้งมีแรงจูงใจสูงทีจะทาํงานให้สําเร็จ
ลุล่วง  มีความทะเยอทะยานทีจะก้าวไปสู่ความสําเร็จและบรรลุความตอ้งการในระดบัทีสูงขึน    
และรัตติกรณ์  จงวิศาล  (2551:82)  กล่าวถึง  แรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในการจูงใจให้บุคคลใน
องคก์รต่างๆ มีความสนใจ  มีความกระตือรือร้น  มีพลงังาน  ทาํกิจกรรม  ทาํงาน  หรือมีพฤติกรรม
ตามทีองค์กรตอ้งการ  โดยเฉพาะองค์กรในปัจจุบนัต่างมีเป้าหมายมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ    
ประสิทธิผล  การมุ่งผลสัมฤทธิ  การเป็นองคก์รทีดีเยยีม  องคก์รเหล่านีต่างมีความตอ้งการให้คนใน
องค์กรทาํงานอย่างเต็มความสามารถ  ใช้ศกัยภาพทีมีอยู่อย่างเต็มที  มีความกระตือรือร้นในการ



 

 

 

ทาํงาน  ร่วมแรงร่วมใจในการทาํกิจกรรมและทาํงาน  เพือให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย  ซึงสอดคลอ้ง
กบัสมยศ  นาวีการ  ( :288) กล่าววา่  แรงจูงใจทาํให้บุคคลมีผลการปฏิบติังานสูงทีสุดเท่าทีจะ
เป็นไปไดเ้พือทีจะบรรลุเป้าหมายองคก์ร  และสอดคลอ้งกบันิตย ์ สัมมาพนัธ์ ( : ) กล่าวว่า  
ผูน้าํทีมีความสามารถในการจูงใจคน  เป็นผูน้าํทีประสบความสําเร็จมีความหมายในการชนะมิตร  
และจูงใจคนใหเ้กิดแรงพยายามทีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรมีความสามารถในการจูงใจ  โดยการมีบุคลิกท่าทางดีน่าเลือมใสน่านบั
ถือมีความสุขุมเยือกเย็นรอบคอบและสามารถควบคุมอารมณ์ไดส้ามารถแสดงความคิดเห็นและ
หาทางออกต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  สร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 
สร้างแรงจูงใจให้เพือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นและมุ่งมนัในการทาํงาน  มีความเชือมนัใน
ตนเองและกลา้ตดัสินใจ  เป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  สามารถจูงใจ
และผลกัดนัให้บุคคลปฏิบติัตามเพือให้บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ คิดและวางแผนแกไ้ขปัญหา
ต่างๆให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม  และมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและ
กระบวนการต่างๆในการปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์

 

.   ตัวประกอบท ี   ด้าน ความมุ่งมัน 
ตวัประกอบที    ดา้นความมุ่งมนั  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  4  

มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบั  รังสรรค์   ประเสริฐศรี  (  : 143)  ทีกล่าวว่า  
ความมุ่งมนั เป็นความตงัใจจริงทีจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้  ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคมากมาย
เพียงใดก็ไม่ทอ้ถอยหรือยอมแพง่้ายๆ  ผูน้าํจะตอ้งเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้ได ้ ความมุ่งมนัจึงเป็น
คุณสมบติัสาํคญัของผูน้าํองคก์ร  เพราะวา่องคก์รจะตอ้งใชค้วามพยายามและความตงัใจจริงในการ
ปฏิบติัโปรแกรมใหม่ๆให้ประสบความสําเร็จ  และสอดคลอ้งกบัพิชาภพ  พนัธ์ุแพ ( : )ที
กล่าววา่  ความมุ่งมนั  (determination)  เป็นสิงทีผูน้าํพร้อมจะต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคทงัปวงเพือให้
การทาํงานบรรลุผลสําเร็จ  โดยไม่ยอมแพห้รือทอ้ถอยอยา่งง่ายๆ และสอดคลอ้งกบั  อุดม มุ่งเกษม 

(อา้งถึงใน  สมศกัดิ  กิจธนวฒัน์  2545 : 97) พบวา่ คุณลกัษณะของผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ทีมีความเป็น
ผูน้าํ (Proactive)โดยมุ่งมนัทีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกว่าจะประสบความสําเร็จ  ผูน้าํทีประสบ
ความสําเร็จมีความเชือมนัไวว้างใจในตนเอง  และมนัใจในขีดความสามารถของตน (นิตย ์ สัมมา
พนัธ์   : )  ความมุ่งมนัจึงเป็นคุณลกัษณะทีผูน้าํองค์กรควรมีและทุ่มเทกบังานทีทาํจน
ประสบความสาํเร็จ 



 

 

 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรทาํงานด้วยความมุ่งมนั  อดทนอดกลนัจริงจงัและสมาํเสมอ  มีความ
มุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือให้ประสบความสําเร็จ  มีความรับผิดชอบในภารกิจทงัหลายของ
องคก์ารดว้ยความมุ่งมนัและตงัใจ  และมีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือยยาก 

 

.   ตัวประกอบท ี   ด้านการทาํงานเป็นทมี 
ตวัประกอบที    ดา้นการทาํงานเป็นทีม  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบั

ที5  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบั (สมศกัดิ  กิจธนวฒัน์  2545 : 97)  ทีกล่าววา่  การ
ทาํงานเป็นทีม (Participative) เป็นการมีความสามารถในการประสานพลงัสร้างสรรคจ์ากผูร่้วมงาน
ทุกคน โดยการนาํจุดแขง็หรือขอ้ดีในแต่ละคนมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการสร้างความรู้สึก
ในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นจากทุกๆคนในทีม 

เพือให้ทุกคนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน และเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจใน
การทาํงานร่วมกนั  เช่นเดียวกบั  รังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : 17)  ทีกล่าววา่การทาํงานเป็นทีม  
เป็น  การทีบุคคลหลายๆคนมารับผดิชอบงานร่วมกนัเพือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัซึงบุคคลแต่ละ
คนลว้นมีพืนฐาน  แนวความคิด  ทศันคติและประสบการณ์ทีแตกต่างกนั  เมือมีปัญหาเกิดขึนใน
ทีมงาน  โดยทวัไปการทาํงานเป็นทีมเป็นการทาํงานแบบเป็นทางการเพือสนบัสนุนให้สมาชิกไดมี้
ส่วนร่วม  ในการบริหารและการตดัสินใจ  ซึงเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและการสร้างผลผลิตที
สูงสุด  ดงันนั   ผูน้าํแบบทีมจึงจาํเป็นตอ้งกระจายอาํนาจให้กบัทีมงาน  พฒันาเพือนร่วมงานและ
กระตุน้ให้ทีมสร้างสรรคภ์ารกิจใหม่ๆขึนมาซึงสอดคลอ้งกบัเสริมศกัดิ  วิศาลาภรณ์ (2525:88)  ที
กล่าววา่หนา้ทีของผูน้าํ ก็คือ  การส่งเสริมความพยายามสูงสุดของบุคคลในภารกิจทีตอ้งปฏิบติั  ทงั
ภารกิจระยะสัน  หรือระยะยาว  เป็นผูที้ยอมรับความแตกต่างของบุคคล  และพยายามใช้คนตาม
ความสามารถ  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  ดว้ยเหตุทีผูน้าํเองมีความผูกพนัทงังานและคน  สิงนีจึง
เป็นตวักระตุน้สําคญั  ทีทาํให้คนในองคก์รทาํงานเต็มความสามารถ  ซึงเป็นผลให้หน่วยงานบรรลุ
เป้าประสงคสู์งสุดได้สอดคลอ้งกบัชยัวฒัน์  ชยางกูร (2549:101)  ทีกล่าววา่ผูน้าํตอ้งเอาชนะให้ได ้ 
คือใหทุ้กคนประสานกนัเป็นหนึงเดียว  โดยมุ่งเนน้ในความสาํเร็จเป็นสําคญัในการคดัทีม  ผูน้าํตอ้ง
คดัเลือกคนทีมีความรู้และประสบการณ์  เลือกคนทีอยากทาํ  เลือกคนทีมีทัศนคติทีดี  และมี
เป้าหมายอยากเห็นความเจริญขององค์กรมาร่วมทีม  ทีมดี  คนดี  จะช่วยให้ผูน้าํไม่เหนือยและมี
เวลาบริหารความคิด  ติดตามความคืบหน้าไดเ้ป็นอย่างดี  เอาคนเก่าแก่ทีสนิทแต่ยากในการเรียนรู้
ใหน้งัเฉยๆ อยา่เกรงใจ  ตอ้งเด็ดขาด 



 

 

 

เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 13)  กล่าววา่  การเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอื้น
อนันาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  การจดัการกบัความแตกต่าง
หลากหลายในองคก์รทีมีบุคคลทีมีความแตกต่างหลากหลายมาทาํงานร่วมกนั  ผูน้าํสามารถสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีในการฝ่าฟันกบัวิกฤติต่างๆ  ไดโ้ดยอาศยัความสัมพนัธ์เชือมโยงระหวา่งบุคคลที
แตกต่างกัน  ให้ทาํงานร่วมกันได้ด้วยดี  ใช้การประชุมช่วยในการสือสาร  ให้ทุกฝ่ายทีทาํงาน
ร่วมกนัไดป้ระชุมปรึกษาหารือ  แลกเปลียนความคิดเห็นกนั  โดยอาศยัพลงักลุ่ม  ช่วยกนัทาํงาน  มี
ผูน้าํกลุ่ม  มีบรรทดัฐานกลุ่ม  มีความสามคัคีในกลุ่ม  การใช้ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ  โดยอาศยั
ความสามารถทีแตกต่างกนัของบุคคลต่างๆในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ  ซึงผูน้าํในอนาคต  
ควรสามารถสามารถสร้างทีมงานได ้  สอดคลอ้งกบั  วลัยา  วงศณ์รัตน์ (  : 59) ทีทาํการศึกษา 
เรือง การสร้างชุดฝึกอบรม  เพือการทาํงานเป็นทีม สําหรับผูน้าํนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์  พบวา่  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิจากแบบสอบถาม  และผลเปรียบเทียบเจตคติ  ก่อน
การทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมและหลงัทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม เพือการทาํงานเป็นทีม พบวา่  ผลสัมฤทธิ
หลงัการทดลองใชสู้งกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกอบรม   

การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับผู ้นําทุกคน  เพราะผู ้นําทีมี
ประสิทธิภาพ  คือ  ผูน้าํทีสามารถทาํให้งานต่างๆลุล่วงได้อย่างดีเกินความคาดหมาย  โดยอาศยั
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลต่างๆ จึงเป็นหน้าทีของผูน้าํในการสร้างทีมงานนีมาเพือให้ทีมงาน
พฒันาไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงาน  ร่วมสร้างทีมงาน
ทีดีและรู้จักการทาํงานร่วมกันเป็นทีม  กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลียนความรู้
ความคิดและขอ้มูล  สามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงทีพฒันาทีมงานให้เขม้แข็ง  รับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือนร่วมงานเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ  มีการ
ประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและติดตามผลการดาํเนินงานเสมอ  และมีการสนทนาหรือปฏิบติั
ต่อกนัดว้ยความไวว้างใจเชือมนัและยอมรับนบัถือ 

 

.   ตัวประกอบท ี   ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ตวัประกอบที    ด้านความคิดสร้างสรรค์  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็น

อนัดบัที  6   มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัรังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : 43) ที
กล่าวว่า  ผูน้าํมีประสิทธิผลจะมีความคิดสร้างสรรค์ในดา้นจินตนาการซึงเป็นจุดเริมตน้ของการ
แก้ปัญหาซับซ้อน  ผูน้ําบางคนอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอีกคนหนึง  ซึงผูน้ําจะตอ้ง



 

 

 

ค้นหาจินตนาการ  หาแนวทางแก้ปัญหาขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสรรค์การมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานมีการตดัสินใจและทาํกิจกรรมต่างๆดว้ยตวัเอง  ซึงจะนาํไปสู่การ
สร้างโอกาสในการเปลียนแปลง  ตลอดจนมีความสามารถในการคน้หาปัญหา  และความสามารถ
ในการแกปั้ญหา  ทกัษะเหล่านีจาํเป็นจะตอ้งมีการฝึกหดัปฏิบติัเพือพฒันาทกัษะดา้นนี 

นิตย์  สัมมาพนัธ์ (  : )  กล่าวว่า  ผูน้ําทีประสบความสําเร็จมีความคิด
สร้างสรรค์และมกัจะคิดใหม่  ทาํใหม่  เป็นคนแรก  ไม่ลอกเลียนแบบบุคคลอืนๆ  สอดคลอ้งกบั  
ชยัวฒัน์  ชยางกูร (2549:101)  ทีกล่าวว่าผูน้าํตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์กลา้เปลียนแปลงไปใน
ทิศทางทีดี   ผูน้าํยุคใหม่จะตอ้งเป็นผูน้าํทางดา้นการจดัการสมยัใหม่   และสอดคลอ้งกบั  ปริญญา  
ตนัสกุล (  : 11) กล่าวว่า  บทบาทการเป็นผูน้าํทางความคิดและการกระทาํโดยใชข้อ้มูลนนั
เชือมโยงกับจินตนาการและสามารถนํามาปฏิบติัได้จริง การคิดสร้างสรรค์เพือให้ได้ผลึกแห่ง
ความคิดชินใหม่ๆเกิดขึน ตอ้งเริมจากการเป็นคนช่างคิดเสมอ 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรรับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือนร่วมงานเพือนาํไปสู่การ
ปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ  คิดค้นและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจดัการองค์กรใหม่ๆที
เหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆ โดยใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์กลา้
นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน  ดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในด้านต่างๆของ
องคก์รโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีตงั  และสามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ 

 

2.7  ตัวประกอบท ี   ด้านการเป็นแบบอย่างทดีี 
ตวัประกอบที    ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีดี  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  

7   มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบั  คูซส์ และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner 1995 : 

268)   ทีร่วมกนัวจิยัความเป็นผูน้าํของบุคคล  โดยสํารวจประสบการณ์ความเป็นผูน้าํเฉพาะตวั  ซึง
ผลการวิจยัพบวา่  ไม่มีแบบอย่างทีตายตวัของการเป็นผูน้าํ และไดส้รุปหลกัการพืนฐานของความ
เป็นผูน้าํทีเป็นแบบอยา่งไว ้ถึงการเป็นแบบอยา่งทีดี  (Modeling  the  way)  สิงทีผูน้าํตอ้งทาํคือ  

การมีหลกัการนาํทางทีชดัเจน  เพราะผูน้าํถูกตงัสมมติฐานให้ยืนอยูบ่นความเชือของตนเอง  ผูน้าํ
ตอ้งแสดงตวัอยา่งทงัเรืองส่วนตวัและการอุทิศตนให้แก่การปฏิบติังานเพือความสําเร็จ ผูน้าํปฏิบติั
ดงันี  .  สร้างตวัอย่างตามค่านิยมร่วม  โดยการกาํหนดแนวทางการทาํงาน  การตดัสินใจทีเป็น
แบบอยา่ง  และผูน้าํจะปฏิบติัเป็นตวัอย่าง  มีการตรวจสอบปฏิบติังานให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและ
มาตรฐานทีวางไวแ้ลว้นาํขอ้มูลเหล่านนัเป็นแนวทางแกไ้ขใหส้ามารถทาํตามแนวทางทีวางไว ้ .ใช้
การบรรลุความสําเร็จทีละนอ้ยซึงจะก่อให้เกิดความกา้วหน้าอย่างต่อเนืองจนเป็นความสําเร็จของ



 

 

 

ทงัองค์การ  มีการวางแผนกาํหนดเป้าหมายทีสามารถบรรลุความสําเร็จ  และกาํหนดเวลาในการ
ดาํเนินงานโครงการ  โดยให้ผูร่้วมงานมีส่วนในการวางแผน  ผูน้าํตอ้งให้ทางเลือกในการทาํงาน
เป็นการสร้างความผูกพนัแลเพิมอาํนาจให้กับพวกเขา  แบ่งงานเป็นโครงการย่อยๆทีสามารถ
บริหารได ้ ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบวา่  ผูน้าํองคก์รตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดี  (Role model) 

ใหรุ่้นนอ้ง  เช่น  บุคลิกภาพ   การแต่งกาย การพูด การเดิน และตอ้งแสดงความสามารถให้เห็น ตวั
บุคลิกภาพ ความสามารถ การถ่ายทอด  การเสียสละ เพือองคก์รก็เป็นสิงทีสาํคญั  และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ   ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ (2551 : 144) ศึกษาเรืองรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  พบวา่  ผูน้าํองคนิ์สิต/นกัศึกษา
ควรเป็นแบบอย่างทีดีทงัในดา้นการทาํกิจกรรม  และพฤติกรรมส่วนตวั  เช่น  การไม่ดืมสุรา  และ
การทาํค่ายทีปลอดเครืองดืมแอลกอฮอล์  เพราะสิงเหล่านีจะทาํให้ขาดสติซึงจะนําไปสู่ความ
เสียหายร้ายแรงได้  ซึงการเป็นแบบอย่างทีดีก็เพือเป็นตวัอย่างทีดีให้แก่นักศึกษาทวัไปในการ
ตดัสินใจเขา้ร่วม  อีกทงัพฤติกรรมของผูน้าํองคนิ์สิต/นกัศึกษาก็อาจมีผลต่อการตดัสินใจผูป้กครอง
ของนกัศึกษาในการอนุญาตใหบุ้ตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาดว้ย 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา   จึงควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี    มีความสามารถในการ
ติดต่อสือสารทีดีมีประสิทธิภาพ  ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการทาํงาน  สามารถ
สร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของเพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองคก์ร มีความสามารถ
ในการคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมอบหมายงานตามความถนดัและความสามารถ  
ให้คาํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ให้ขวญักาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานให้แก่เพือน
ร่วมงานในองคก์ร  และมีสัจจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น 

 

.   ตัวประกอบท ี   อุทศิตน 
ตวัประกอบที    ดา้นอุทิศตน  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  8 มี

ค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบั  นิตย ์ สัมมาพนัธ์ (  : ) ทีกล่าวว่า  ความทุ่มเท
อุทิศตน  ของสมาชิกในองคก์รนาํไปสู่การทาํงานทีมีประสิทธิผลอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สูง  หากผูน้าํระดบัสูงขององค์กรและองค์กรโดยรวมมีวฒันธรรมทีอุดมดว้ยจริยธรรม  ปฏิบติัต่อ
พนักงานทุกคนอย่างมีคุณธรรมและมีมนุษยธรรม  ย่อมมีส่วนสําคญัในการสร้างความพึงพอใจ  
พวกเขาย่อมมีความภกัดีในองค์กร  เป็นเหตุให้มีการทุ่มเทอุทิศตนทงักาํลงักาย  กาํลงัใจ  กาํลงัใจ  
และเป็นกาํลงัสมอง  ก่อใหเ้กิดผลผลิตในรูปของบริการทีมีคุณภาพเหมาะสม  รวมทงัสามารถส่งผล



 

 

 

งานไดต้รงตามเวลานดัหมาย  ทงันีผูน้าํจึงควรเป็นผูเ้สียสละ  อุทิศตนทาํงานเพือส่วนรวมอย่าง
จริงจงั  โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือยและทาํเพือส่วนรวม  จึงเป็นบุคคลทีควรยกยอ่ง 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรเป็นผูอุ้ทิศตนต่อองคก์ารนิสิต/นกัศึกษา  ให้ความร่วมมือในการวางแผน
และจดัระบบการปฏิบติังานองค์กร  เต็มใจเขา้มาปฏิบติังานในองค์กร  สนับสนุนให้ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการปฏิบติังาน  และ
ประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆภายในองค์กรให้เกิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

.   ตัวประกอบท ี  ด้านการยดืหยุ่น 
ตวัประกอบที  ดา้นการยืดหยุน่  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  9 มี

ค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบักิตติกาญจน์  ปฏิพนัธ์ (2555 : 8) ทีกล่าวถึง  ความ
ยืดหยุน่ (flexibility) คือ  การแสดงออกของผูน้าํถึงการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งอิสระไม่ตกอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑ์หรือความคุน้เคยการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆและการเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆ
อยา่งอิสระ  สอดคลอ้งกบั  เบนนิส (Bennis ,  อา้งถึงในกฤติยา  เห่งนาเลน,  : ) ทีกล่าววา่  
ความยืดหยุน่ (Flexible) จะมีการปรับตวัและใชอ้าํนาจอยา่งละมุนละม่อมมีการกระจายอาํนาจใน
ระบบใหแ้ก่ผูร่้วมงานพร้อมทีจะสร้างและรับสิงใหม่ๆทีจะเกิดขึน 

รังสรรค์   ประเสริฐศรี  (  : 43) กล่าวว่า  ความสามารถในการยืดหยุ่นไดแ้ละ
ความสามารถในการปรับตวั  เป็นความสามารถทีจะปรับภารกิจและความตอ้งการของทีมงานให้
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ทีแตกต่างกนั  ซึงตอ้งมีลกัษณะทียืดหยุ่นได้  ตลอดจนสามารถ
ปรับปรุงเปลียนแปลงใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆทีเปลียนแปลงรวมถึงการมีความสามารถใน
การปรับตวั (Adaptive)ไดแ้ก่  การมีความสามารถในการปรับตวัและมีความยืดหยุน่ต่อสถานการณ์
ต่างๆทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเพือทีจะสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานให้มีความเหมาะสม
ซึงจะนาํไปสู่การมีประสิทธิภาพทีดีในการทาํงาน(สมศกัดิ  กิจธนวฒัน์   : )  เช่นเดียวกบั  
นิตย ์ สัมมาพนัธ์ (  : ) ทีกล่าววา่  ผูน้าํทีประสบความสําเร็จเพราะสามารถปรับตวัและปรับ
สิงอืนใหเ้หมาะสมกบัความจาํเป็นของสถานการณ์และความตอ้งการของผูต้ามได ้

องคก์รในอนาคตจะตอ้งมีรากฐานมาจากความยืดหยุ่น  โดยพร้อมทีจะเปลียนแปลง
ตนเองให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทีแปรเปลียนไปและองค์กรตอ้งไม่หวนัไหวหรือเกรงกลวัต่อ
การเปลียนแปลงในทางตรงกนัขา้ม  องคก์รในอนาคตจะตอ้งเป็นผูที้แสวงหาการเปลียนแปลงดว้ย
ตนเอง  เพราะสิงทีเคยประสบผลสําเร็จในอดีต  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทาํงาน  เพราะ



 

 

 

โครงสร้างองค์กร  อาจจะไม่สัมฤทธิผลในอนาคต  และแถมยงัเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
อนาคตก็ได ้(ไพบูลย ์  ช่างเรียนและพิชิต  พิทกัษ์  เทพสมบติั  : 31) รวมถึงสอดคลอ้งกบั  
(ปรีดา  เรืองวชิาธร  : 176) กล่าววา่  ผูน้าํทีมีความรู้ประสบการณ์ตอ้งพร้อมยืดหยุน่พลิกแพลง
ความรู้ความคิดหรือเปลียนความเชือเพือมุ่งสู่วิถีปฏิบติั  โดยไม่ยึดติดกรอบความคิดและกาํแพง
ประสบการณ์เดิม  ดว้ยเหตุนีผูน้าํจึงควรพร้อมทีจะเรียนรู้สิงใหม่บทเรียนใหม่ดว้ยความใจกวา้งและ
ดว้ยความรู้สึกสนุกชวนใหท้า้ทายกบัปรากฏการณ์ทีเกิดใหม่ 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรยดืหยุน่และเอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทาํงาน  มีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวิกฤติให้เป็น
โอกาสในทุกเหตุการณ์  แสวงหาแนวทางและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพือ
ประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน  และเป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รไดใ้นทุกเรือง 

 

.   ตัวประกอบท ี  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตวัประกอบที   ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความ

จาํเป็นอนัดบัที 10  ซึงสอดคลอ้งกบัรังสรรค ์  ประเสริฐศรี  (  : )  ทีกล่าววา่  บทบาทในการ
แกปั้ญหา ผูน้าํมีหนา้ทีในการรับผดิชอบในการปฏิบติัการแกไ้ขเมือองคก์รเผชิญปัญหาทีสําคญัหรือ
ไม่ไดค้าดไว ้ โดยผูน้าํจะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้การทาํงานของผูร่้วมงาน  เพือให้เผชิญกบัวิกฤตการณ์
ต่างๆพร้อมทีจะต่อสู้กับปัญหาทีเกิดขึนกบัการทาํงาน  วิกฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ทีไม่สามารถ
มองเห็นได้  หรือคาดการณ์ได้เช่นกัน  ผู ้นําต้องเป็นผู ้รวมพลังให้กับผูร่้วมงานเพือต่อสู้กับ
วกิฤตการณ์ทีกาํลงัเผชิญอยูใ่ห้ผา่นพน้ไปดว้ยดี  ซึงสอดคลอ้งกบัเนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : )  

ทีกล่าววา่ในการคิดหาวิธีการแกปั้ญหานนัเราตอ้งทราบสาเหตุทีแทจ้ริงของปัญหาเสียก่อนซึงการ
กระทาํไดโ้ดยการวเิคราะห์ปัญหา  ปัญหาของแต่ละปัญหาไม่เหมือนกนัเพราะแตกต่างกนัในสภาพ  
ขนาด  นโยบาย  เป้าหมาย  วิธีดาํเนินงานของกิจการ  สิงแวดลอ้มภายในองคก์ร  และสิงแวดลอ้ม
ภายนอกองค์กร  ตลอดจนสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ในการแกปั้ญหาใหม่ๆ  ถึงแมว้่า
จะพบสาเหตุแล้วก็ตาม  บางครังก็ไม่สามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้โดยง่าย  บางทีคิดวิธีแก้ไขได้ก็
ติดขดัดว้ยอุปสรรคบางประการทีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรมีความสามารถในการแกปั้ญหา  กลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียง
สูงมีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้  และสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 



 

 

 

.   ตัวประกอบท ี   ด้านเคารพความคิดเห็นของผู้อนื 
ตวัประกอบที   ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความ

จาํเป็นอนัดบัที  11  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั  ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ(  : 141) 

ศึกษาเรืองรูปแบบกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรม
นกัศึกษา  พบวา่  ความคิดเห็นต่อผลของกิจกรรมทีเกิดขึนกบันกัศึกษาทีมีประโยชน์มากสุด  คือ 

เกิดการเรียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็น และการเป็นผูน้ําผู ้ตามทีดี  และ
สอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบวา่  ในองคก์รนิสิต/นกัศึกษาจะเคารพความคิดเห็นซึงกนัและกนั  
ในบางครังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกนั  ถา้มีปัญหาก็จะคุยกนั  บางทีก็อาจจะใช้เป็นมติของที
ประชุมเป็นหลกัว่ายึดมติเสียงขา้งมาก ส่วนใหญ่ก็สามารถตกลงกนัด้วยดี  เพราะทุกคนนึกถึง
ประโยชน์โดยรวมของนิสิต/นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่   ซึงผูน้าํในยุคปัจจุบนัควรจะมีคุณสมบติัใน
การเป็นผูน้าํทีดีโดยการรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นเพราะหากขาดคุณสมบติันีแลว้ ผูน้าํคนนนัก็จะ
เป็นผูน้าํทีไม่ใหค้วามสาํคญัต่อผูที้ไม่เหมือนเขา  และจะเป็นผูน้าํทีสร้างปัญหาใหก้บัองคก์ร 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา   จึงควรเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้อืน   มี
ความสามารถประนีประนอมและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  มีความซือสัตยต่์อองค์กรและเพือน
ร่วมงาน  และปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันาวิธีการดาํเนินงานในความรับผิดชอบได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

 

.   ตัวประกอบท ี12  ด้านความไว้วางใจ 
ตวัประกอบที    ดา้นความไวว้างใจ  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที

12  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัรังสรรค ์ ประเสริฐศรี  (  : 37) กล่าวถึง การ
สร้างความไวว้างใจ ซึงผูน้าํจะตอ้งเป็นบุคคลทีมีลกัษณะซือตรง และสามารถสร้างความเชือถือแก่
ผูเ้กียวขอ้ง  และสมาชิกของกลุ่มจะมีความเชือมนัว่าผูน้าํจะเป็นแบบผูที้สามารถเชือถือได ้ จึงจะ
สามารถก่อใหเ้กิดความไวว้างใจแก่ผูที้เกียวขอ้งได ้ สอดคลอ้งกบั  รัตติกรณ์  จงวิศาล  (  : )  
ทีกล่าววา่  จิตวญิญาณองคก์รจะมีคุณลกัษณะเป็นความไวว้างใจซึงกนัและกนั  มีความซือสัตย ์และ
เปิดเผย  ผูน้ําจะกล้ายอมรับความผิดพลาด และปฏิบติักบัคนอืนด้วยความเคารพและให้เกียรติ  
กล่าวไดว้า่  ผูน้าํควรสร้างความไวว้างใจจากผูอื้น  โดยตอ้งอาศยัความพยายาม  และการอุทิศตนมา
ระยะเวลานานหนึง  แต่ถา้ไดรั้บความไวว้างใจแลว้  การดาํเนินงานย่อมเป็นไปด้วยความราบรืน
และรวดเร็ว  



 

 

 

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรเป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองค์กร  
แสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ทีวางไว ้ สร้างความเชือถือแก่เพือน
ร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง  และไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รใหเ้ป็นผูน้าํ 

 

.   ตัวประกอบท ี13  ด้านการสนับสนุน 
ตวัประกอบที  ดา้นการสนบัสนุน  เป็นตวัประกอบทีมีระดบัความจาํเป็นอนัดบัที  

  มีค่าเฉลียรวมในระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัรังสรรค ์ ประเสริฐศรี  (  : ) กล่าววา่  ผูน้าํ
ควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริมผูที้ตอ้งการทาํงานต่อไป  สําหรับการมอบหมายงานใหม่ๆ ซึง
อาจตอ้งใช้คาํแนะนาํมากๆ และสอนวิธีการต่างๆ ในการทาํงานสําคญับางอย่าง สอดคล้องกับ     
รัตติกรณ์  จงวิศาล  (  : )  ทีกล่าววา่  การสนบัสนุนสะทอ้นให้เห็นความไวว้างใจ  และการ
สนบัสนุนซึงกนัและกนัภายในกลุ่มทาํงาน  การสนบัสนุนสูง เมือรู้สึกวา่พวกเขาเป็นส่วนหนึงของ
ทีมทีมีการปฏิบติังานดี   

ดังนัน   ภาวะผู ้นํ า เ ชิ งส ร้ า งสรรค์สํ าห รับผู ้นํา องค์ก ร นิ สิ ต /นัก ศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษา  จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์และเครืองมือต่างๆในการ
ปฏิบติังาน  ไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชน์จากเพือนร่วมงานและบุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถนาํมา
พฒันาทกัษะในการปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน  ไดรั้บการส่งเสริมเพิมพูนความสามารถ
และทกัษะต่างๆเพือนํามาใช้ในการปฏิบติังาน  และมีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถ
ดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 

จากคุณลักษณะภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ทงั  องคป์ระกอบ นาํไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

) เนืองจากการจดักิจกรรมหนึงจะนาํไปสู่การพฒันาหลายทกัษะ ซึงจะเป็นการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และไดป้ระโยชน์จาก
การเรียนรู้กิจกรรมทีมีประสิทธิภาพในการสร้างและพฒันาทกัษะของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

 

 

 

 
 



 

 

 

ตอนที  อภิปรายผลข้อเสนอเชิงนโยบายซึงได้จากผลการประเมิน  (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

จากผลการจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายซึงไดจ้ากผลการประเมิน  (ร่าง) ขอ้เสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ของผูท้รงคุณวุฒิซึงเป็นผูที้กาํหนดนโยบาย
และ/หรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษา  พบว่า ขอ้เสนอเชิงนโยบายซึงไดจ้ากผล
การประเมิน (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ํา
องค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) ประกอบไปดว้ย 6 

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ดงันี   คือ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที    การส่งเสริมทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา

ความคิดเชิงระบบ   

เป้าประสงคที์   นิสิต/นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรคร์วมทงัสร้างสรรคสิ์งใหม่ๆและ
ปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์  โดยกลยุทธ์การพฒันา ไดแ้ก่ ให้นกัศึกษาฝึกการระดมความคิด
สร้างสรรค์ทีเปิดกวา้ง เพือเกิดจินตนาการ เขา้ใจระบบ แกไ้ขปัญหา  การสือสารและการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น รวมทงัเพือสร้างสรรคสิ์งใหม่และปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์  สอดคลอ้งกบั ปรีดา  
เรืองวชิาธร (  : ) กล่าววา่  การปรับเปลียนทศันคติ  วธีิคิด  และวธีิการ เพือสลายรากเหงา้ของ
ปัญหา  การทาํกิจกรรมย่อมมีการปะทะสังสรรคท์งัความคิดและอารมณ์ความรู้สึกอยู่เสมอ ดงันนั
องคก์รจึงควรเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัเพือส่งเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีขึนมาให้เพียงพอสมดุล
กับช่วงเวลาทาํงาน เพือเป็นการแสวงหาความบันเทิงรืนรมย์ใจร่วมกัน  และได้มีเวลาสลาย
ความเครียดจากการทาํงาน และยงัเป็นโอกาสทีจะไดพ้ดูคุยแลกเปลียนบทเรียน ทีมาจากการขดัแยง้
นอ้ยใหญ่ทีซ่อนตวัอยู่ดว้ย  ซึงกิจกรรมสร้างสรรคภ์ายในองคก์รควรมาจากการตกลงพร้อมใจกนั
อย่างพร้อมเพรียงกนั หากจะให้ดีควรเป็นกิจกรรมทีลดความเป็นทางการให้เหลือน้อยทีสุด  และ
สอดคลอ้งกบั ทอแรนซ์ และกิลฟอร์ด (Torrance, Guilford  อา้งถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, 

 : )  กล่าววา่ วิธีการริเริมของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ชอบการริเริมโดยการตงัคาํถาม 

ซักถามและแสวงหา ทดลองเพือทีจะพยายามคน้พบความจริง หรือคาํตอบดว้ยตนเอง   คนทีมี
ความคิดสร้างสรรค์ จะตอ้งมีความฉับไวทีจะรับรู้ปัญหา มองเห็นปัญหา มีความว่องไว สามารถ
เปลียนแปลงความคิดใหม่ ๆไดง่้าย และการคิดทีเป็นระบบ  จะเป็นการขยายขอบเขตการคิดทีมีต่อ
เรืองนนัๆ ออกไปอยา่งละเอียดถีถว้น  มีการเชือมโยง และไดมุ้มมองใหม่ๆ  



 

 

 

 เป้าประสงค์ที   นิสิต/นักศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
เกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  แลกเปลียนเรียนรู้  จดัการความรู้  (KM ) แบ่งปันขอ้มูล 360 องศา 
โดยกลยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่ ถอดรหสักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  นิสิต/

นกัศึกษา  อาจารยที์ปรึกษา  กองกิจ  ผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั  พิเชฐ  อุดมรัตน์ (  :6)  กล่าวว่า  
การจดัการความรู้ โดยคนทีได้รับความรู้อะไรมาก็มาขยายต่อ  บอกต่อ  เปิดเผยให้น้องๆเพือน
ร่วมงานไดท้ราบ การทาํใหค้วามรู้เกิดการเปลียนแปลง  เกิดการไหลของความรู้ทงัสองทาง  คือ เอา
ความรู้มาแลกเปลียนกนั  สามารถคิดร่วมกนัไปขา้งหน้า   และสอดคลอ้งกบั  พงศกัดิ  อยู่ผ่อง 

(  : 1) กล่าววา่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของกองกิจการนกัศึกษาได้
ดาํเนินการเพือรวบรวมความรู้ทีมีคุณค่า และดาํเนินต่อการปฏิบติังานทงัความรู้ทีอยู่ในรูปของ
เอกสารคู่มือการปฏิบติังาน และความรู้ทีอยูใ่นตวับุคคลต่างๆ มาประมวลกลนักรองจดัเป็นระเบียบ
ให้เห็น ซึงสามารถนาํองค์ความรู้ไปพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงจะนาํไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ต่อไป 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที    การพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  

เป้าประสงค์ที   สนบัสนุนและส่งเสริมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือพฒันามหาวิทยาลยั  โดยกลยุทธ์การพฒันาที   

คือ  จดักิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา(Leadership  

Training  Program) ตามระดบัชนัปี(Year Base  Planning)  เพือเตรียมความพร้อมการเป็นผูน้าํยุค
ใหม่  ซึงสอดคลอ้งกบัทีสัมภาษณ์  ทีกล่าวถึง  Road Map for Leadership Training Program  ของ
ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา ในปี  ปี  ปี  ปี  และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ  นพลกัษณ์ หนกัแน่น 

(2556 : 227) ทีศึกษางานวิจยัเรือง การพฒันากลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิตนกัศึกษาครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต ระหวา่ง พ.ศ. 2555 –   พบวา่  การพฒันากิจกรรม
เสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นครู โดยยึดกระบวนการพฒันานิสิตนกัศึกษาในแต่ละชนัปี (Student 

Year Based) เพือสร้างอุดมการณ์และความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยกาํหนดให้มีกิจกรรมที
มุ่งเน้นสร้างอุดมการณ์ความเป็นครูผูน้าํทีดี     กลยุทธ์การพฒันาที 2  คือ เสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

(Empowerment) ใหก้บัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัโดยการให้โอกาสให้พืนทีการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลยั  ซึงสอดคลอ้งกบั บรีดดิง  (Breeding 2008 : 96) ทีกล่าววา่  การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ เป็นกระบวนการทางสังคมทีเพิมศกัยภาพในการปฏิบติังานให้ดีขึน ทาํให้มี
ความมนัใจในการทาํงาน กลา้ตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ และสอดคลอ้งกบัพรทิพย ์ โภไคย



 

 

 

อุดม (  : 2)  ทีกล่าววา่  การเสริมสร้างพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการทีบุคคลสามารถทาํร่วมกบั
บุคคลอืนในสังคม  เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในแนวทางทีพึงปรารถนา  ทงัในแนวทางที
พฒันาตนเอง  จนมีความมนัใจในตนเอง  สามารถตดัสินใจและจดัการกบัชีวิตตนเองไดส้ําเร็จตาม
ทีตงัไว ้ และขณะเดียวกนัก็ส่งผลใหผ้ลิตภาพการทาํงานเพิมสูงขึนดว้ย 

 เป้าประสงค์ที   ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ความสามารถและความชาํนาญของ
สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาด้านต่างๆ  เพือฝึกทกัษะเพิมเติมและเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์ให้กับผูน้ํานิสิต/นักศึกษารวมทงัเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  โดยกลยุทธ์การพฒันาที   คือ  พฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษาเพือการสือสารและการ
ติดต่อประสานงานและสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศอาเซียนและเทคโนโลยี  เพือ
ฝึกทกัษะเพิมเติมใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา  ซึงสอดคลอ้งกบั  เลวิส (Lawis 1980 : 265) วา่ ผูน้าํควร
มีความสามารถในการสือสาร  พูด  และเขียนดว้ยภาษาง่ายๆทีสามารถโน้มน้าวใจและเขา้ใจง่าย  

เพือพฒันาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษ  ภาษาอาเซียนและความรู้ทกัษะวิชาการแก่นิสิต/นักศึกษา  
และสอดคลอ้งกบั  วลัลภา พฒันา และคณะ  (  : 148) ทีศึกษาเรือง  การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและนกัศึกษาในสาขาการตลาดเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่า  พฒันา
ทกัษะด้านภาษาในระดบัใช้งานไดจ้ริงและตอ้งกลา้แสดงออก  พฒันาให้มีความรู้ด้านภาษา  ไม่
จาํเป็นว่าจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนั ควรมีความรู้ภาษาของประเทศเพือนบา้นและภาษาของ
ประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึงสอดคล้องจากการสัมภาษณ์  พบว่า  มหาวิทยาลัยสร้าง
ประสบการณ์ดว้ยเรืองภาษา และ  IT  โดยการจดัอบรมให้กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   รวมทงั
การศึกษาดูงานภายนอก    

  กลยุทธ์การพฒันาที    คือ   ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรอบรมหลกัสูตรระยะสันโดย
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นเพือฝึกทกัษะความ
เป็นผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาด้านต่างๆ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

เสถียร  แป้นเหลือ (  : 131 ) ทีศึกษาวิจยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํสาํหรับผูน้าํองคก์รกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พบวา่ ผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมเห็นวา่หลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้าํ มีความเหมาะสมในระดบัมากถึงมากทีสุด
ในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพราะรูปแบบและกิจกรรมการฝึกอบรมทีน่าสนใจ มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการคิดและการกระทาํตืนเตน้ เหมาะสมกบัวยัของผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา  กิจกรรมนกัศึกษาซึงเป็นวยัหนุ่มสาว มีพละกาํลงั มีความคิด มีความสนใจ และอยากรู้
อยากเห็นมีความพร้อมเตม็ทีในการเรียนรู้   ทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดแ้สดงออกอยา่งเต็มที เป็น
การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการทาํกิจกรรมนิสิต/



 

 

 

นกัศึกษาได ้ และสอดคลอ้งกบั สมศกัดิ  กิจธนวฒัน์ (2545 : 353) ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้หลักการจัด
กิจกรรมตามแนวมนุษยนิ์ยมและการเพิมพลงัศกัยภาพตนเองของแอนโทนี ร็อบบินส์  พบวา่ จาก
การเขา้ร่วมโปรแกรมการจดักิจกรรมเพือเพิมพลงัศกัยภาพบุคคล  คะแนนภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ระยะหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

รวมถึงสอดคลอ้งกบั  กรัณย ์ ปัญโญ (2551 : ) ศึกษาเรือง การพฒันาหลกัสูตรและชุดฝึกอบรม
ภาวะผูน้าํทางการกีฬาสําหรับนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  พบวา่  ผลการประเมินดา้นคุณลกัษณะ
ของวิทยากร ในการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้น่าสนใจ อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถนํา
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ก่อนการฝึกอบรมทุกชุดฝึกอบรม 

  กลยุทธ์การพฒันาที    คือ บูรณาการกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเขา้กบัการเรียนการ
สอนในรายวิชาการศึกษาทวัไปวิชาในสาขาวิชาหรือวิชาเอก  หรือเสนอรายวิชาใหม่  เพือพฒันา
คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองของประเทศโดยเนน้การเขา้ถึงชุมชนรอบสถาบนัเป็นหลกั โดย
มองรอบดา้น  บูรณาการองคค์วามรู้และกิจกรรมอยา่งต่อเนือง  สอดคลอ้งกบั สุภาพ  ปาทะรัตนา  
และคณะ (2548 : 155) ศึกษาเรืองการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพือการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  พบว่า  ควรจดัให้กิจกรรมนกัศึกษาเป็น
รายวิชาตามหลักสูตรทีมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับรายวิชาและสามารถนํา
รายวิชานอกหลักสูตรทีเกียวข้องกับกิจกรรมนักศึกษามาเทียบรายวิชาตามหลักสูตรได้  และ
สอดคลอ้งกบั  งานวจิยัของ   นพลกัษณ์  หนกัแน่น (2556 : 227) ทีศึกษางานวิจยัเรือง การพฒันากล
ยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ระดบัปริญญาบณัฑิต ระหว่าง 

พ.ศ. 2555 –   พบวา่  บูรณาการวิชาการกบักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา   การบริการวิชาการ และ
งานวิจยัในรายวิชา เป็นกลยุทธ์ทีทาํให้นิสิตนักศึกษาเกิดองค์ความรู้ทีหลากหลาย ช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง  ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ทีมี
ความหมายและสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัในสังคมทีมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

 เป้าประสงคที์   สนบัสนุนให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและจดัทาํหลกัฐานการ
เขา้ร่วมของนิสิต/นกัศึกษา  โดยกลยุทธ์การพฒันาที 3 คือ   กาํหนดให้มีการบนัทึกกิจกรรมนิสิต/

นักศึกษาในใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม(Activity Transcript)โดยการระบุชัวโมงขนัตาํของ
กิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม  สอดคลอ้งกบั  ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ(  : 1  ) ศึกษาเรืองรูปแบบ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  พบว่า  
บทบาทมหาวทิยาลยั ผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีความเห็นดว้ยในระดบัมาก  คือ  การบนัทึก



 

 

 

ประวติัการทาํกิจกรรมลงในใบรายงานผลการศึกษา   ซึงการบนัทึกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาบุคลิกภาพเพือให้นิสิต/นกัศึกษาทีจะจบการศึกษา ถึงพร้อมการเป็น
บณัฑิตทีสมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  การส่งเสริมบรรยากาศทีเออืต่อการทาํกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 เป้าประสงค์ที   ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดล้อมในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัจดับริการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต/

นกัศึกษาทงัในดา้นร่างกายอารมณ์และสังคมรวมถึงการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล  โดยกลยุทธ์การ
พฒันาที   คือ  พฒันาพืนทีดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีบรรยากาศเอือต่อการดาํเนินงาน
(Happy Workplace)โดยมีสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีทันสมัย  ครบครันปลอดภัย  

สอดคล้องกับ ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ (  : 140) ทีศึกษาเรือง  รูปแบบกิจกรรมนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา พบวา่  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ในภาพรวมผูน้าํกลุ่มนกัศึกษาในระดบัมาก คือ  ภายในมหาวิทยาลยัมีบรรยากาศจูงใจให้นกัศึกษา
ทาํกิจกรรม  ซึงการจดัสภาพแวดล้อมควรจดัให้เอือต่อการเรียนรู้และการพฒันานิสิต/นักศึกษา  
สอดคล้องกบั ประเสริฐ  ภู่เงิน  (  : )  ทีศึกษาเรือง  การพฒันากลยุทธ์การจดักิจการ
นกัศึกษาของสถาบนัราชภฏัเพือส่งเสริมทกัษะการจดัการของนกัศึกษา   พบว่า  การพฒันาด้าน
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ให้เอืออาํนวยความสะดวกในการบริการและจดักิจกรรมนกัศึกษานนั  

สถาบนัทุกสถาบนัให้ความสําคญัในเรืองของการจดัภูมิสถาปัตย ์ และการอาํนวยความสะดวกแก่
นกัศึกษาในการทาํกิจกรรม  แต่อาจมีปัญหาในเรืองของสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานทีอยู่บา้ง
ตามขอ้จาํกดัของแต่ละสถาบนั  และสอดคล้องกบั กฤติยา  เห่งนาเลน (  : 73) ศึกษาเรือง  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการทาํงานบรรยากาศเชิงสร้างสรรคก์ารแลกเปลียนระหวา่งหวัหนา้หอ
ผูป่้วยและพยาบาลประจําการกับภาวะผูน้ําสร้างสรรค์ของหัวหน้าหอผูป่้วยโรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร  พบวา่  บรรยากาศเชิงสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะผูน้าํสร้างสรรค์
และสามารถเพิมภาวะผูน้าํสร้างสรรคไ์ดอี้กดว้ย 

เป้าประสงคที์  วเิคราะห์และจดัอตัรากาํลงัคนทีดูแลนิสิต/นกัศึกษาให้เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ ทนัต่อยุคสมยัและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานด้านกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาของอาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  โดยกลยุทธ์การพฒันาที   คือ  จดัตงั
หน่วยงาน  อาจารยที์ปรึกษา  เจา้หนา้ที  ทีดูแลรับผดิชอบการพฒันาผูน้าํนิสิต/นกัศึกษาของสถาบนั
ซึงสอดคลอ้งจากการสัมภาษณ์  พบวา่  อาจารยที์ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้น
นนั  ซึงสามารถช่วยเหลือ สนบัสนุน  และแนะนาํเพิมเติมให้กบัองค์นิสิต/นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 



 

 

 

กลยุทธ์การพฒันาที    ฝึกอบรมและพฒันาอาจารยที์ปรึกษา  บุคลากร  และผูเ้กียวขอ้งกบัผูน้าํ
องค์กรนิสิต/นักศึกษาเพือทนัต่อยุคสมยัให้มีประสบการณ์  ทกัษะ  ในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค์  รวมถึงการทาํวิจยั  บทความ  เขียนหนงัสือ  โดยส่งไปอบรม  ศึกษาต่อ  

ประชุม  กลยุทธ์การพฒันาที    คือ ส่งเสริมเวลาทาํงานดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  รวมถึงลด
ภาระงานด้านอืนๆ ของอาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นักศึกษารวมถึงการส่งเสริมและพฒันา
อาจารยรุ่์นใหม่เพือบริหารองค์กรนิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่  (Gen Z)  สอดคลอ้งกบั  เฉลิมวิทย ์        

ฉิมตระกูล  (2550 : 164 )  ทีศึกษาวิจยัเรือง  สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารกิจการนกัศึกษาสําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย  พบว่า  ผูบ้ริหารกิจการนักศึกษาควรนาํสมรรถนะหลกั และ
สมรรถนะตามตาํแหน่งหรือสมรรถนะตามหน้าทีงาน  ใช้ในการสรรหา  คดัเลือก  บรรจุ  แต่งตงั  

โยกยา้ย  และใช้เป็นตวัชีวดัในการประเมินและคดัเลือก รวมถึงตงังบประมาณในการพฒันา
สมรรถนะผูบ้ริหารอย่างเป็นรูปธรรม  เพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคล  และควร
ตระหนักถึงการเปลียนแปลงของกระแสโลก เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะโลกสังคมไร้
พรมแดน  สังคมของนกัศึกษาเปลียนไปอยา่งรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์  และสอดรับกบัความ
เป็นสถาบนัอุดมศึกษา  จึงตอ้งเป็นผูริ้เริมในการเป็นผูน้าํไปสู่การปฏิบติัเพือให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดล้อมขององค์กรและสังคมทีเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและกลยทุธ์การพฒันาที    ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณให้กบัอาจารย์
ทีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเพือเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและสนับสนุนให้บุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต/นกัศึกษาจดัทาํผลงานทางวิชาการ และงานวิจยัดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา  สอดคลอ้ง
กับ  สํา เนาว์   ขจรศิลป์  (  : )  ทีกล่าวถึง   การพัฒนากิจกรรมนิสิต /นักศึกษาว่า
สถาบนัอุดมศึกษาควรหาทางสร้างแรงจูงใจให้อาจารยส์นใจทาํงานเป็นอาจารยที์ปรึกษาองค์การ
บริหารหรือสภานิสิต/นกัศึกษา และสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อนุศกัดิ  ตงัปณิธาน
วฒัน์ และคณะ (  : 62) ทีทาํการศึกษาเรือง ปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาของอาจารย์
ทีปรึกษาและผูน้าํกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี  พบวา่  อาจารย์
ทีปรึกษาควรมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์  ในการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา และควร
อบรมสัมมนา  ทศันศึกษา  และดูงาน  เพือให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ และดาํเนินงานเพือให้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั  และควรนาํภารงานของอาจารยที์ปรึกษามาพิจารณาความดีความชอบ  และ
ค่าตอบแทนของอาจารยที์ปรึกษาควรปรับเพือใหเ้กิดความเหมาะสม  เนืองจากนอ้ยมาก 

 เป้าประสงค์ที  วิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารงบประมาณโดยยึดหลกัความคุม้ค่า  
ชดัเจนและเป็นธรรม  โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  จดัสรรงบประมาณเพือพฒันาผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาเพิมมากขึน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อนุศกัดิ  ตงัปณิธานวฒัน์ และคณะ (  



 

 

 

: 62) ทีทาํการศึกษาเรือง ปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาของอาจารยที์ปรึกษาและผูน้าํ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  พบว่า  ด้านงบประมาณ  

มหาวิทยาลยัควรมีการอนุมติัโครงการและอนุมติัเบิกจ่ายให้รวดเร็วลดขนัตอนทีไม่จาํเป็น  ควรมี
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษาให้เพียงพอและเป็นธรรม  นกัศึกษาควร
มีการวางแผนการใชจ่้ายอยา่งรอบคอบ  เพือนกัศึกษาจะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

เป้าประสงคที์    พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพ
โดยเชือมโยงกบัระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั   โดยกลยุทธ์การพฒันาที  

  คือ  พฒันาระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากฎระเบียบ  แผน  ขอ้มูลการ
ดาํเนินกิจกรรม  ผลการดาํเนินงาน  รูปภาพ และในการขอเอกสาร  ประสานงาน   ให้สะดวก  

รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ  และกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์
เพือให้ผูป้กครองสนบัสนุนบุตรหลานเขา้ร่วมทาํกิจกรรมและจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือให้
นิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ  ซึงสอดคลอ้งกบั  พรสวรรค ์ สาธร  (  : 108)

ทีศึกษาวิจยัเรือง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต  

พบว่า  การสนับสนุนของผูป้กครองมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา  เพราะ
นกัศึกษาไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูป้กครองเป็นส่วนใหญ่  จะเห็นไดว้า่ผูป้กครองให้การสนบัสนุน
บุตรหลานของตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีทางมหาวิทยาลัยจัด  และการ
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  เช่นเดียวกบั ศรีสุข  มงกุฎวสุิทธิ(  : 139) ศึกษาเรืองรูปแบบ
กิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พบวา่  ควรรวบรวมขอ้มูลกลุ่มกิจกรรมทางการและไม่
ทางการเพือใช้วางแผนดึงให้นกัศึกษาทีพกัอาศยัอยู่กบัครอบครัวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากขึน  โดยสือสารมวลชน ซึงเป็นสือกลางทีนําข่าวและความรู้ไปสู่มหาชน   ไม่ว่าจะเป็น
หนงัสือพิมพ ์ วิทยุ  โทรทศัน์  ภาพยนตร์  Internet  หรืออืนๆ  ควรให้ความร่วมมือในการนาํเสนอ
ข่าว  ความรู้  และพฤติกรรมการแสดงออก  ทีเป็นแบบอย่างทีดีในเชิงสร้างสรรค์  (เลขาธิการ
การศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม วุฒิสภา  : 19)  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อนุ
ศกัดิ  ตงัปณิธานวฒัน์ และคณะ (  : 62) ทีทาํการศึกษาเรือง ปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรม
นกัศึกษาของอาจารยที์ปรึกษาและผูน้าํกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี  พบวา่ เวบ็ไซตข์ององคก์รกิจกรรมนกัศึกษา ควรปรับปรุงให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ และ
สามารถแลกเปลียน พบปะ ระหว่างนกัศึกษา  อาจารยที์ปรึกษา  ผูป้กครอง รวมถึงสอดคลอ้งกบั  

ภสัสรา  เปรมประเสริฐ  (  : 82) ศึกษาเรือง การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการสมคัรเขา้
ทาํงานของนิสิต /นักศึกษา  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ได้มากทีสุด  คือ  เว็บไซต์ขององค์กร   

สอดคลอ้งกบั เสาวภาคย  ์  แหลมเพช็ร  (  :  )  ทีศึกษาเรือง  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ



 

 

 

นกัเรียนเพือประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศ  พบวา่   ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียน
ในยคุสารสนเทศ ไดแ้ก่ มีความรู้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) มีความรู้เท่า  ทนัสือสารสนเทศ 

(Information Media Literacy) มีความรู้ดา้นภาษา (Language Literacy) มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) และมีความรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  

  
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทังภายในประเทศและต่างประเทศและใน
อาเซียน 
 เป้าประสงค์ที   ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ทังในและ
ต่างประเทศ  โดยกลยทุธ์การพฒันาที    คือ  ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งั
ในและต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้  (learning  by  doing) ในเรืองของชุมชน สังคม วฒันธรรม 

การท่องเทียว  สอดคล้องกบั  สุภชัฌาน์ ศรีเอียม (2552 : 25) ทีศึกษาวิจยัเรือง  สํานกักิจการ
นกัศึกษาในอนาคต  พบว่า  การจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หน้าทีหนึงของสํานกักิจการนกัศึกษา  
คือการจดักิจกรรมต่าง ๆทีเป็นประโยชน์กบันักศึกษา ดงันนัหากสํานักกิจการนกัศึกษามีการจดั
กิจกรรมทีสร้างสรรค์ก็จะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาได ้เช่น กิจกรรมการรับน้องทีควร
เน้นถึงความสามัคคีของรุ่นพีและรุ่นน้อง หรือการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ทีต้องใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าทีจะให้เกิดความรุนแรงหรือค่านิยมทีทาํให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่าง
มหาวิทยาลยั ซึงกิจกรรมทีสร้างสรรคต่์าง ๆ จะช่วยให้นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ทงั
กบัตนเองและสังคมได้ และสอดคล้องกบั ณภทัร  แก่นสาร (  : ) ทีศึกษางานวิจยั เรือง 

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํของผูน้าํองค์กรนกัศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่    พบว่า  
ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาวะความเป็นผูน้าํในทุกๆ
ด้าน  เช่น  การจดัฝึกอบรม  การเข้าค่าย  การส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านการ
บริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา  และควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี  การ
แลกเปลียนเรียนรู้  แลกเปลียนความคิดและทรรศนะ ระหว่างสมาชิกภายในและระหว่างองค์กร  

เช่น  การจดัประชุมสัมมนาระหว่างองค์กร  การจดักีฬาสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร  การจดักิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพนัธ์  การจดักิจกรรมค่ายสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร  เป็นตน้  และสอดคลอ้งกบั
การสัมภาษณ์  พบว่า  มหาวิทยาลยัจะมีการกนังบประมาณไวส่้วนหนึงเพือสําหรับเป็นโครงการ
สร้างสรรค์ของปีนัน   โดยมีนโยบายคือการจดัพืนทีให้นิสิต/นักศึกษาแสดงความสามารถแต่ละ
ดา้น ซึงก็จะเนน้  ดา้นกีฬา  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นวชิาการ  และดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์   
 เป้าประสงคที์  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถินหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยั และพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองค์กรนิสิต/นกัศึกษา   ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัต่างประเทศ   



 

 

 

โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถินและหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยัเพือ
พฒันา สร้างความยงัยืนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้  และกลยุทธ์การพฒันา
ที    คือ  พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองค์กรนิสิต/นักศึกษา   รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม/

โครงการระหว่างองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัต่างประเทศและประเทศใน
อาเซียน เพือศึกษาดูงาน  แลกเปลียนเรียนรู้ภาษา  แลกเปลียนความคิด พหุวฒันธรรมและกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์  ซึงสอดคลอ้งกบั  ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ (  : 1)  ทีศึกษาเรือง  รูปแบบกิจกรรม
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในทศันะของผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา พบวา่  รูปแบบกิจกรรม
ทีเหมาะสมนนัควรมีความอิสระ  ไม่ผกูมดั  เนือหากิจกรรมมีความหลากหลายและควรจดัในแหล่ง
ชุมชน  ควรมีประโยชน์และสร้างจิตสาํนึกทางสังคมให้นกัศึกษา  และสอดคลอ้งกบั  สุภาพ  ปาทะ
รัตน์และคณะ ( : ) ทีศึกษาเรือง  การศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพือการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   พบวา่  กลุ่มชุมชนหรือสังคม  ซึงรวมถึง
ภาครัฐและภาคเอกชน  ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมนกัศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ อยู ่  ประการ  กิจกรรมนกัศึกษาทีจดัขึนภายในสถาบนั  และกิจกรรมนกัศึกษาทีจดั
ขึนภายนอกสถาบนั  กลุ่มชุมชนหรือสังคมจะเป็นไปไดท้งัผูใ้ห้และผูรั้บการช่วยเหลือต่อนกัศึกษา
และสถาบนั  ในขณะเดียวกนัสถาบนัและผูน้าํนกัศึกษาตอ้งหาแนวทาง  หรือกาํหนดแผนงานอยา่ง
ระบบเพือทาํหนา้ทีเป็นทงัผูใ้ห้และผูรั้บการช่วยเหลือต่อชุมชนหรือสังคมเช่นเดียว  และสอดคลอ้ง
กบั สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (  :10) 

แนวคิดเรืองการเรียนรู้ดว้ยการทาํงานในชุมชนใช้พืนทีปฏิบติังานเป็นฐานของการเรียนรู้  ซึงเป็น
หนึงในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา   โดยใช้หลักการเชือมโยงการเรียนการสอนเข้ากับ
ประสบการณ์ชุมชนภายใตโ้ครงการทาํงานทีเอือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนผูใ้ห้การศึกษา
ชุมชน  มีเป้าหมายหลักทีจะยกระดับการเรียนรู้ให้มีพืนฐานและสัมฤทธิผลการเรียนรู้ทีตงับน
สถานการณ์จริง   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด   ทฤษฎีไปสู่แนวปฏิบัติ   ดังนัน 

สถาบนัการศึกษาจึงควรมีขอ้ตกลงร่วมกบัชุมชน  เพือเกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานการศึกษา
เรียนรู้ทีจะเกิดประโยชน์ทงัสองฝ่าย  คือสถาบนัอุดมศึกษาจะรับชุมชนนนัๆเขา้เป็นส่วนหนึงของ
สถาบนัให้ชุมชนมันใจว่า  ถ้าชุมชนนันมีปัญหา  สถาบันพร้อมทีจะไปช่วยดูแล  ดาํเนินการ
ช่วยเหลือพร้อมนาํความรู้วชิาการสมยัใหม่ไปแนะนาํชุมชน  และสถาบนัอุดมศึกษาเองก็จะมีชุมชน
เป็นพืนทีปฏิบัติการทางสังคม  ทังงานวิจัยและการปฏิบัติ  เพือความก้าวหน้าทางวิชาการ
สถาบนัอุดมศึกษาควรมีกิจกรรมไปดาํเนินการในชุมชนนันๆอย่างต่อเนืองยงัยืนให้ชุมชนนัน
เหมือนห้องทดลอง  ซึงสถาบนัอุดมศึกษาจะได้ช่วยในการพฒันาชุมชน  ซึงชุมชนจะได้ความรู้
ใหม่ๆจากนิสิต/นกัศึกษา  และนิสิต/นกัศึกษาก็จะไดป้ระสบการณ์ทีมีคุณค่า  มีรายได ้ จากการทาํ



 

 

 

โครงการ  เป็นความคิดสร้างสรรค์  รู้จกัเสียสละ  คิดทีจะพฒันาชุมชน  สามารถมองเห็นปัญหา  
และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข  

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันาระบบการบริหารจัดการกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 
 เป้าประสงคที์   กาํหนดนโยบาย บริหารงานทีชดัเจนและวางแผนพฒันาทีสอดคลอ้ง
กบัพนัธกิจและแผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน  โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  พฒันานโยบาย 

แผนกิจกรรมการพฒันาลักษณะภาวะผูน้ําของนิสิต/นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ
คุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคแ์ต่ละชนัปี และทกัษะในศตวรรษที 21  ซึงสอดคลอ้งกบั ศกัดิพนัธ์  

ตนัวิมลรัตน์(2553 : 235)  ศึกษาเรือง  ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วง
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ. - )  พบวา่  ขอ้เสนอแนวทางแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัที  (พ.ศ. - ) คือ
มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นมหาวทิยาลยัชนันาํแห่งการสร้างสรรคเ์ป็นเลิศดา้นศิลปวฒันธรรม  บูรณา
การศาสตร์และศิลป์  ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การพฒันาสังคมยงัยนื  และสอดคลอ้งกบั  สุรัตนา   มีขาํ 
และวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ (  :1068)  ทีศึกษางานวิจยั  เรือง  แนวทางการพฒันางานกิจการ
นกัศึกษา  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  พบวา่  การพฒันานกัศึกษาตามแนวคิด ทกัษะแห่ง
ศตวรรษที 21 (21st Century Skills)  ซึงประกอบดว้ยสาระสําคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการ
เรียนรู้และนวตักรรม และทกัษะการใชชี้วิตและการทาํงาน ซึง วิจารณ์ พาณิช (2555: 1 - 14) ได้
กล่าวถึง  ความสําคญัของทกัษะแห่งศตวรรษที 21 ซึงจะเป็นแนวคิดและแนวทางการพฒันาการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และการจดัการให้บริการความรู้ให้กบันกัศึกษา มีความรู้และทกัษะเท่า
ทนักับความเปลียนแปลงของสังคมโลก  และสอดคล้องกับ  เคน เคย  ์ (  : 43 )กล่าวถึง  

ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม  ความยดืหยุน่  และความสามารถในการปรับตวั  ความเป็นผูน้าํ
และทกัษะการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม ซึงเป็นทกัษะใหม่ในศตวรรษที 21 โดยกลยุทธ์การพฒันาที    

คือ  กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิต/นกัศึกษาระยะสัน  ปี และระยะยาว 10  ปี เพือให้การ
บริหารจดัการมีความต่อเนือง  รวมถึงผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที  สอดคลอ้งกบั ปรีดา  เรืองวิชาธร (  : 

)  กล่าววา่  ยุทธศาสตร์จะตอ้งวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดกิจกรรมทีเป็นรูปธรรม ซึงสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์แต่ละดา้น เมือไดเ้ป้าหมาย  ยทุธศาสตร์ และรายละเอียดกิจกรรมเรียบร้อย ก็วางแผน
การทาํงานขององค์กร ทงัแผนระยะสันและระยะยาว โดยเรียงลาํดบัอย่างเหมาะสมเพือนาํไปสู่
เป้าหมายทีตอ้งการ และกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  กาํหนดเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ความเป็นผูน้าํ
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคที์ชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบทของสถาบนัและคุณลกัษณะทีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลยั  สอดคล้องกบั ณภทัร  แก่นสาร (  : ) ทีศึกษางานวิจยั เรือง 



 

 

 

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํของผูน้าํองค์กรนกัศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่    พบว่า  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา  ควรวางแผนและกาํหนด
นโยบายตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู ้นําศึกษา  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านความรู้  

ความสามารถ  ประสบการณ์  หรือพฤติกรรมความเป็นผูน้าํให้มีการติดตามผลเกียวกบัพฤติกรรม
ความเป็นผูน้ําของผูน้ํานักศึกษาอย่างสมาํเสมอ  เพือให้มีข้อมูลในการปะเมินผลเพือพฒันา
พฤติกรรมความเป็นผูน้าํของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบั  สุภชัฌาน์ 

ศรีเอียม (2552 : 21) ทีศึกษาวิจยัเรือง  สํานกักิจการนกัศึกษาในอนาคต  พบว่า  การส่งเสริม
นกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตทีพึงประสงค์ เนืองจากนกัศึกษาทีอยูใ่นมหาวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัทงั
วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหรือการอบรมเลียงดูทีต่างกนั ทาํให้แต่ละบุคคลมีลกัษณะนิสัยไม่
เหมือนกนั แต่ทงันีสํานกักิจการนกัศึกษาสามารถช่วยให้นกัศึกษาทีมาจากแต่ละทีให้สามารถอยู่
ร่วมกนัไดด้ว้ยการจดักิจกรรมต่าง ๆ การฝึกอบรม เพือให้นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้นได้
และมีความประพฤติทีดีตามแนวของบณัฑิตทีพึงประสงค์ได้  ซึง  ปี ในรัวมหาวิทยาลยั นิสิต/

นกัศึกษาจะค่อยๆพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเองเพิมขึน  มีความเชือมนัในตนเอง  และบุคลิกภาพของ
ตนเอง (วลัลภา  เทพหสัดิน  ณ อยธุยา,  : 41) 

 เป้าประสงคที์ 2 การนาํระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันางานดา้นกิจการนิสิต/

นกัศึกษา  โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  ปรับปรุงและพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้มีความ
ทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงและมาตรฐาน TQF และการประกนัคุณภาพ ซึง
สอดคลอ้งกบั  สุรัตนา  มีขาํ และวฒิุชยั  อารักษโ์พชฌงค ์(  :1068)  ทีศึกษางานวิจยั  เรือง  แนว
ทางการพฒันางานกิจการนกัศึกษา  คระสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  พบวา่ การพฒันานกัศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF: HEd) ทีกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ประกอบดว้ย
คุณวุฒิ 5 ด้าน3 ได้แก่ ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สือสารและการใช้เทคโนโลยี ซึงจะส่งผลต่อการพฒันานักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษาหรือ
บณัฑิต ทีผ่านกระบวนการขดัเกลาและบ่มเพาะจากมหาวิทยาลยั ตามนโยบายดา้นการศึกษาของ
ชาติและสาํนกังานการอุดมศึกษาแห่งชาติ   การกาํหนดให้มีการประกนัคุณภาพภายในและประกนั
คุณภาพภายนอกในพระราชบญัญติัการศึกษานัน  เพือใช้ผลเป็นปัจจยัขบัเคลือนการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยสามารถแข่งขนัได้ในประชาคมโลก  ไม่ได้มุ่งแข่งขนักับ
สถานศึกษา  แต่เป็นการแข่งขันกับตวัเอง   สมศ.จะจดัทาํข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ



 

 

 

หน่วยงานตน้สังกดัเพือให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกาํหนด (สํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   : ) 

เป้าประสงคที์ 3   จดับริการและสวสัดิการ และระบบการช่วยเหลือนิสิต/นกัศึกษา
ดา้นต่าง ๆ ทีมีคุณภาพและเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  โดยกลยุทธ์การ
พฒันาที    คือ  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมอาชีพเพือมีรายไดร้ะหวา่งเรียนจดัหาทุนสนบัสนุนการ
ทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์การทาํงานร่วมกนัและส่งเสริมการไดง้าน
ทาํของบณัฑิต  ซึงสอดคลอ้งกบั หรรษา  สุขกาล (  : 130)  ทีศึกษาเรือง  การพฒันารูปแบบ
โปรแกรมการทาํงานระหว่างเรียนเพือส่งเสริมจริยธรรมในการทาํงานของนิสิต/นักศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  พบว่า  การส่งเสริมให้นิสิต/

นกัศึกษาทาํงานทีวา่งจากการเรียน เป็นการส่งเสริมจริยธรรมในการทาํงานดา้นความซือสัตย ์ การ
ยึดมนัในหลกัการ  การรักษาสัญญา  และความรับผิดชอบต่อหนา้ที  รวมถึงเป็นการช่วยเหลือดา้น
การเงินแก่นกัศึกษา 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมวินัย คุณธรรม  จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชู
เกยีรติ 
 เป้าประสงค์ที   สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้เป็นกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์ กิจกรรมทีมีความหลากหลาย เพือพฒันาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะทีพึงประสงค์  โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  ปรับปรุงกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาให้เป็น
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์หม่ๆและกิจกรรมทีพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการบาํเพญ็ประโยชน์/

จิตอาสา  โครงการภูมิปัญญา/วฒันธรรม  พหุวฒันธรรม  โครงการเพือสังคมมากขึน   รวมถึง
โครงการเพือพฒันาสถาบนัอยา่งชดัเจน  และกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  นิสิต/นกัศึกษาให้มีภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น  และมี  IQ EQ CQ MQ PQ AQ   ซึงสอดคลอ้งกบั พิเชฐ  อุดมรัตน์ (  : 69) พบวา่  
การพฒันาคนนนั (holistic  approach)  ควรเป็นการพฒันาแบบบูรณาการของพฒันาทงัสองส่วนเขา้
ดว้ยกนั คือทงัการพฒันาส่วนตน  และการพฒันาส่วนงาน   เช่น  การพฒันาวิชาชีพ อาจคาบเกียว
เรืองเชาวน์ปัญญา (IQ) เชาวน์จริยธรรม (MQ) หรือการพฒันาดา้นการบริหารจดัการหรือดา้นจิต
สังคม ก็อาจคาบเกียวเชาวน์อารมณ์ (EQ) เชาวน์ความคิดสร้างสรรค์ (CQ) เป็นตน้  ซึงสอดคลอ้ง
กับ สุภัชฌาน์ ศรีเอียม ( : 228) ทีศึกษาเรือง การพฒันาอัตลักษณ์นิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   พบว่า  รูปแบบการพฒันาอตัลกัษณ์นิสิต/นกัศึกษา   โดยการสร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมนักศึกษา   มาช่วยพฒันาอตัลักษณ์   และการจดัประสบการณ์เรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็น



 

 

 

สาํคญั มาพฒันาอตัลกัษณ์นิสิต/นกัศึกษา เพือให้นิสิต/นกัศึกษาเขา้ใจและรู้จกัตนเองในดา้นเฉพาะ
บุคคล  ดา้นสังคม  ดา้นการดาํเนินชีวิต และดา้นวิชาการ  ซึงเป็นสิงสําคญัสําหรับนิสิต/นกัศึกษาที
อยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาและในการใชชี้วติในสังคม  และสอดคลอ้งกบั ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธิ (  : 

140)  ทีศึกษาเรือง  รูปแบบกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในทศันะของผูน้าํกลุ่ม
กิจกรรมนักศึกษา พบว่า  ผูน้าํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเห็นด้วยในระดบัมากทีสุดในด้านบาํเพ็ญ
ประโยชน์   เช่น  การใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  การสร้างความเจริญให้กบัทอ้งถิน  เขา้ใจสภาพ
สังคม  ปัญหาสังคม  และเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงในการพฒันาบุคลิกภาพดา้นความ
เป็นผูน้าํคุณธรรมจริยธรรม  และทาํให้นิสิต/นกัศึกษามีความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นสังคมได้
อย่างมีความสุข  และสอดคล้องกับ  เรียม  นมรักษ์ (  : 4) ทีศึกษาเรือง การวิเคราะห์
องคป์ระกอบของจิตสาธารณะของนกัศึกษาในองคก์รนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  พบวา่  การ
ร่วมกนัตระหนกัถึงปัญหาทีเกิดขึน  ความรัก  ความเอืออาทร  และความสามคัคี  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ยกย่องและให้เกียรติผูอื้น  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน  มีการติดต่อสือสารอยา่งต่อเนืองและเชือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ  มีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม  มีองค์ความรู้และสามารถในการแสวงหาความรู้  สอดคลอ้งกบั  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และ
คณะ  (  : 4) พบวา่ การรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม  (Social  concern) เป็นกลยุทธ์หนึงทีสําคญั
ในการพฒันาสังคมซึงคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในสังคมเป็นสําคญั  ไดแ้ก่  การทาํงานแบบร่วมทีม
และสร้างเครือข่าย    ความสามารถในการบริหารจดัการ  การแข่งขนั  อดทน  สู้สิงยาก  และการ
เห็นแก่ส่วนรวม เป็นธรรมและยงัยืน สังคมทีเต็มไปดว้ยความเอืออาทร เป็นบุคคลทีมีจิตสาธารณะ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั  การรวมพลงัจะเป็นยุทธศาสตร์ในการผลกัดนัไปขา้งหนา้ให้
เกิดความเจริญ ดงันนั  สถาบนัการศึกษาและชุมชนในทอ้งถินควรร่วมมือกนัโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในลกัษณะต่างๆต่อการดาํเนินงานเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื   

 เป้าประสงคที์ 2  การจดัระบบความสัมพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าอยา่งเขม้แข็งและยงัยืน  โดย
กลยุทธ์การพฒันาที    คือ  สร้างระบบศิษยเ์ก่าทีเขม้แข็งเพือให้เกิดความผูกพนัและช่วยเหลือ
เกือกูลกนัระหว่างผูน้าํนิสิต/นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง  สอดคลอ้งกบั รําไพ  เมฆาวิบูลย ์(  : )

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิต/นักศึกษา  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัด
ทบวงมหาวทิยาลยั  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ขาดการร่วมมือของศิษยเ์ก่าในการการรายงาน
ผลการประกอบอาชีพ  และสอดคลอ้งกบั  นรภทัร ฉตัรทิน (  : 117 ) ทีศึกษาเรือง  เวบ็แอพ
พลิเคชันแบบพลวตัสาหรับจัดการข้อมูลศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบวา่  การผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพอย่างต่อเนืองของทาง
สถาบนั  แต่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยงัขาดการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบสําหรับศิษยเ์ก่า 



 

 

 

ทาํให้ไม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลศิษยเ์ก่าไดอ้ย่างสะดวก ขอ้มูลศิษยเ์ก่าทีคน้หาไดไ้ม่สามารถนาํมา
ติดต่อกบัศิษยเ์ก่าได ้เนืองจากขาดการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล รวมทงัไม่มีช่องทางสําหรับสือสาร
ระหวา่งรุ่นพีรุ่นนอ้งในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ จึงทาํให้พลาดโอกาสในการเขา้ร่วมเป็น
ส่วนหนึงในกิจกรรมต่าง ๆ ทีทางคณะจดัขึน  จากปัญหาดงักล่าว  จึงมีแนวคิดในการพฒันาเว็บ
แอพพลิเคชนัแบบพลวตัสําหรับจดัการขอ้มูลศิษยเ์ก่าขึน ซึงพฒันาขึนในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชนั 

ทีรองรับการจดัการขอ้มูลแบบพลวตั  

 เป้าประสงคที์ 3  จดัให้มีการประกาศเกียรติคุณ ศิษยเ์ก่าดีเด่นและรางวลัประเภทต่าง 

ๆ  โดยกลยุทธ์การพฒันาที    คือ  ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าทีประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ  อาจารย์  เจ้าหน้าที  ผูบ้ริหารทีเกียวข้องกับองค์กรนิสิต/นักศึกษาและทาํความดีสร้าง
ชือเสียงใหก้บัสถาบนัเพือเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นิสิต/นกัศึกษาทวัไป  ซึงสอดคลอ้งกบั   กองกิจการ
นิสิต มหาวิทยาลยัพะเยา  ( : 5)  กล่าวถึง นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของสมาคมศิษย์
เก่าว่า    มีนโยบายส่งเสริมเกียรติแห่งมหาวิทยาลยั  และเชิดชูเกียรติสมาชิกผูท้าํคุณประโยชน์แก่
สถาบนัและสังคมส่วนรวม  สร้างสรรคกิ์จกรรมทีสนบัสนุนชือเสียงของมหาวทิยาลยั ทีเป็นการเอือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  โดยจดั
กิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าดีเด่นประจาํปี ให้แก่ศิษยเ์ก่าทีมีประวติัและผลงานดีเด่นเป็นที
ยอมรับของสังคมทวัไป เพือเป็นแบบอย่างทีดีของสมาชิกรุ่นต่อๆ ไป เป็นการส่งเสริมและดาํรง
เกียรติสมาชิกให้เป็นทีรู้จกั และยอมรับของสังคมทวัไป   สอดคลอ้งกบั จิตราพร  กิตติปัญจมาศ  

และคณะ (  : ) ทีศึกษาเรือง  การเป็นองค์กรในฝันและพนัธะสัญญาใจของนิสิต/นกัศึกษา
ปริญญาตรีและพนกังาน  พบวา่  ดา้นผลประโยชน์  ผลตอบแทน  สวสัดิการ  สามารถดึงดูดให้เขา้
มาร่วมทาํงานมากทีสุด  รองลงมาคือ  สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  และสอดคล้องกบั  สุธรรม  

รัตนโชติ (2552 : 182) ทีกล่าววา่  การใหร้างวลัมีผลต่อการรับรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมของบุคคล
ในองคก์ร  และมีผลต่อประสิทธิผล  และประสิทธิภาพขององคก์ร 

 จากการศึกษาวิจยัการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

  โดยสรุปตามวตัถุประสงค์  1.เพือศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับ
ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)   2.เพือศึกษา
คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา      

3.เพือพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์   สามารถสรุปผลไดด้งั
แผนภาพที    ดงันี 

 



 
 

แผนภาพที  สรุปการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน 

                        ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -  
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ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิย 
จากผลการวิจยัการศึกษา  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ

เชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือการนาํไปใช้   และขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป  ดงันี 

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

.  จากผลการวิจยั  พบวา่  ผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็น
นิสิต/นกัศึกษาโดยอยูใ่นระดบัชนัปีที    มากทีสุด  ซึงในบุคคลทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  จะ
ส่งผลให้บุคคลมีความคิดเห็นและพฤติกรรม ทีแตกต่างกัน  นิสิต/นักศึกษาในชันปีที  จะมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน ในปีที -    ดงันนัจะมีประสบการณ์ในการทาํงานมาก  จึงเขา้ทาํงาน
เป็นคณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   ส่วนในชนัปีที  จะเป็นนายกองคก์ารและคณะกรรมการ
อีกส่วนหนึง  จึงมีความแตกต่างในระดับชันปี  จึงควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา(Leadership  Training  Program) ตามระดบัชนัปี(Year 

Base  Planning)  เพือเตรียมความพร้อมการเป็นผูน้าํยคุใหม่   
.  จากผลการวิจยั  พบว่า  สภาพปัญหาและอุปสรรค   ผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา    มีปัญหาและอุปสรรค ในเรืองของเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม (ตรงกบัเวลา
เรียน,เวลาว่างไม่พร้อมกนั) เป็นจาํนวนมากทีสุด  ดงันัน  มหาวิทยาลยัควรกาํหนดวนัและเวลา
ไม่ให้มีการจดัการเรียนการสอนในวนัหนึงวนัใดในหนึงสัปดาห์  เพือการจดักิจกรรมของนิสิต/

นกัศึกษาจะสามารถจดัตรงกนัทุกคณะ 

.  จากผลการวิจยั  พบว่า  ดา้นปัญหาอุปสรรค  มีปัญหาการติดต่อประสาน ทงัส่วนงาน
และบุคคลในองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  การประสานงานจึงเป็นปัจจยัทีสําคญัอีกอยา่งหนึงสําหรับการ
บริหาร  ถา้การบริหารองคก์รขาดประสิทธิภาพหรือมีปัญหา  จะทาํใหก้ารปฏิบติังานในองคก์ารเกิด
ปัญหาต่างๆตามมาหลายอยา่ง  การติดต่อสือสารภายในและภายนอกจะตอ้งดี  มีประสิทธิภาพ  จึง
จะทาํใหก้ารทาํงานในองคก์รราบรืนไปดว้ยดี  ดงันนั  ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาทุกฝ่ายควรเขา้มามีบทบาทมากขึน  เพือการดาํเนินการแกไ้ขทีรวดเร็ว   

.  จากผลการวิจยั  พบว่า  มีขอ้เสนอแนะเรืองเงินทุนและงบประมาณสนับสนุน  ซึง
งบประมาณและทุนสนับสนุนเป็นปัจจยัทีสําคญัในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  โดยการ
สนบัสนุนจากทางมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ซึงอาจจะไม่เพียงพอในการดาํเนินงาน จึงตอ้งอาศยัจาก
หน่วยงานภายนอกสนบัสนุนในเรืองของงบประมาณและวสัดุสิงของต่างๆเพิมเติม  โดยจะมาจาก
ศิษยเ์ก่าหรือผูอุ้ปการคุณ  จะทาํให้การดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาดาํเนินต่อไปได ้  ซึงแม้
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งบประมาณของมหาวิทยาลยัอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการทาํกิจกรรม  แต่มหาวิทยาลยัอาจสร้าง
ทางออกโดยการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย หรือแนะนาํนิสิต/นกัศึกษาให้ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆเพือดาํเนินการอยา่งจริงจงั  ทาํงานเชิงรุกในการประสานงานกลาง  ระหวา่งรัฐหรือ
ภาคธุรกิจ ทีสนใจสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ให้เขา้ถึงแหล่งทุนตามเงือนไขทีแต่ละฝ่าย
ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 

. จากผลการวิจยั พบว่า   องค์กรนิสิต/นักศึกษา ไดก้าํหนดการให้รางวลัเมือปฏิบติังาน
บรรลุตามวตัถุประสงค ์นอ้ยทีสุด  ซึงทางกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาควรให้รางวลัหรือสิงตอบแทน
กบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  เช่น  ใบประกาศนียบตัร  หรือค่าตอบแทน  เพือเป็นแรงจูงใจรวมถึง
เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาต่อไป   

.  จากผลการวิจยั พบว่า   คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. - )ประกอบดว้ย   ตวัประกอบ  

ดงันี  คือ  ) ดา้นการมีวสิัยทศัน์ ) ดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง ) ดา้นความสามารถในการจูง
ใจ ) ด้านความมุ่งมัน ) ด้านการทาํงานเป็นทีม ) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ) ด้านการเป็น
แบบอย่างทีดี  )ดา้นการอุทิศตน  )ดา้นการยืดหยุ่น )ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  )

ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น )ดา้นความไวว้างใจ และ )ดา้นการสนบัสนุน อยู่ในระดบั
มากทุกองคป์ระกอบ  จึงควรสนบัสนุนภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุดอยา่งเป็นระบบ  ดว้ยการสร้างความตระหนกัให้เกิดกบัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา
ถึงความสําคญัในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ รวมทงัการสนบัสนุนบุคลากร อาจารย ์ และ
เจา้หนา้ที  รวมถึงบุคคลผูเ้กียวขอ้งเป็นแบบอย่างแก่นิสิต/นกัศึกษา  และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพือเอือต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง   

.  จากผลการวิจัย    การจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  พบว่า  ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กร
นิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) ประกอบดว้ย  ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย   ประเด็น   เป้าประสงค์  และ   กลยุทธ์  เพือให้ผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาเป็น
บัณฑิตทีพึงประสงค์โดยสมบูรณ์   ซึงทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั  และกองกิจการนิสิต/นกัศึกษาตอ้งร่วมมือปรับเปลียนยุทธศาสตร์ และปฏิบติัอย่าง
จริงจงัเพือพฒันาองคก์รนิสิต/นกัศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป
1. ควรมีการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ตามการพฒันาขอ้เสนอเชิง

นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู ้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )  ในแต่ละตวัประกอบ   ตวั ไดแ้ก่ . ดา้น
การมีวิสัยทศัน์ . ดา้นการยอมรับการเปลียนแปลง . ดา้นความสามารถในการจูงใจ . ดา้นความ
มุ่งมนั . ดา้นการทาํงานเป็นทีม . ดา้นความคิดสร้างสรรค์ . ดา้นการเป็นแบบอย่างทีดี  .ดา้น
การอุทิศตน .ดา้นการยืดหยุ่น .ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา .ดา้นเคารพความคิดเห็น
ของผูอื้น .ดา้นความไวว้างใจ และ .ดา้นการสนบัสนุน  และมีการติดตามประเมินผลเพือให้มี
ประสิทธิภาพยงิขึน 

.ควรมีการวิจยัและพฒันา (Research & Development) รูปแบบในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูบ้ริหาร  อาจารย์ทีปรึกษา  และผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต/

นกัศึกษา    
. ควรศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หม่ ๆ เพราะงานวิจยัภาวะผูน้าํเชิง

สร้างสรรค์ทีเป็นบริบทไทยทีสนับสนุนมีน้อย    ดงันันควรศึกษาองค์ประกอบอืน ๆ เพือพฒันา
องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หมี้ความสมบูรณ์และมีความหลากหลายมากขึน 

.  ควรศึกษาปัจจยัทีสามารถทาํนายภาวะผูน้าํสร้างสรรค์ของผูน้าํองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
. ควรศึกษาการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์

สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระยะสัน   ปี ด้วย  เนืองจากเปลียน
ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  

. ควรศึกษาการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผูน้าํในระดบัชันประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  มหาวิทยาลัย  และระดบัปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก  เพือเป็นการต่อยอดผูน้าํในช่วงวยัต่างๆ 
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2. ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พนัธ์ศกัดิ  พลสารัมย ์   

    ตาํแหน่ง : ประธานสาขาวชิาอุดมศึกษา 
                               สังกดั : สาขาวชิาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ชือผูเ้ชียวชาญ  :  อาจารย ์ดร.อจัฉรา ไชยปูถมัภ ์

    ตาํแหน่ง :อาจารย ์

                               สังกดั : สาขาวชิาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย ์   

    ตาํแหน่ง :รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ผูช่้วยศาสตราจารยท์นัตแพทยบ์ณัฑิต  จิรจริยาเวช   

    ตาํแหน่ง :รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัมหิดล 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ดร.จิรวฒัน์  วรัีงกร   

    ตาํแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ดร.พชัรา  เดชโฮม 

    ตาํแหน่ง :  ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัมหิดล 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  เตโชวศิาล 

    ตาํแหน่ง : ผูช่้วยอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารย ์ดร.เชาวลิต   ลิมมณีวจิิตร 

    ตาํแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา   
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ต่อศกัดิ   แกว้จรัสวไิล 

    ตาํแหน่ง : ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  อาจารย ์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร 

    ตาํแหน่ง : ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายกมล  แมลงทบั 

    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา   
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายอุกฤษฎ ์มนูจนัทรัถ   

    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยาเขตศรีราชา 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายสุกิจ  ติดชยั 

    ตาํแหน่ง : ผูบ้ริหารกองกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายสุริยา   เสถียรกิจอาํไพ    

    ตาํแหน่ง : ผูท้รงคุณวฒิุ 

                               สังกดั : สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
.ชือผูเ้ชียวชาญ : อาจารย ์ ดร.ดนยั   เทียนพุฒ   

    ตาํแหน่ง : อาจารย ์

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  รองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์ 

    ตาํแหน่ง : อาจารย ์

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายชือผู้เชียวชาญในการประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 

รายชือผู้เชียวชาญจํานวน  15  ท่าน  มีดังนี 
 
1.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารย ์ ดร.บรรจบ   ภิรมยค์าํ 

    ตาํแหน่ง : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์                 

    สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารย ์ อุดร  รัตนภกัดิ 

    ตาํแหน่ง :  ทีปรึกษาภาควชิาพลศึกษาและกีฬา   
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย ์   

    ตาํแหน่ง :รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. ชือผูเ้ชียวชาญ  :  รองศาสตราจารยส์มประสงค ์  น่วมบุญลือ 

    ตาํแหน่ง :  อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

                               สังกดั :  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. ชือผูเ้ชียวชาญ  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ 

   ตาํแหน่ง: อาจารยค์ณะศิลปศาสตร์ 

   สังกดั: มหาวทิยาลยัมหิดล 

6.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ต่อศกัดิ   แกว้จรัสวไิล 

    ตาํแหน่ง : ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

7.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  นายกมล   แมลงทบั 

    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา   
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  นายอุกฤษฎ ์  มนูจนัทรัถ   

    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยาเขตศรีราชา 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
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.ชือผูเ้ชียวชาญ  :  ดร.พชัรา  เดชโฮม 

    ตาํแหน่ง :  ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัมหิดล 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล 

    ตาํแหน่ง : นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กองกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  ดร.นิรุทธ์  วฒัโนภาส 

     ตาํแหน่ง: นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพชาํนาญการ กองกิจการนกัศึกษา   
   สังกดั : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายอนิรุธ   สุขจิตต ์

    ตาํแหน่ง : ผูบ้ริหารผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี (ขา้ราชการบาํนาญ) 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายกิตติ   เศวตกิตติกุล 

    ตาํแหน่ง :  ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัมหิดล 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  นายสมเกียรติ   ไทยปรีชา 
    ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองบริหารวชิาการและนิสิต 

                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

.ชือผูเ้ชียวชาญ :  วา่ทีร้อยตรี สมชาย   รักกลาง 

    ตาํแหน่ง :  หวัหนา้ส่วนกิจการนกัศึกษา 
                               สังกดั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index  of  Item Objective Congruence : IOC) 

แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
  เรือง  การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 
 

ตารางที    ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามเกียวกบัสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํ 
                     องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

1. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธ
กิจ  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีมุ่งเนน้การพฒันา
นิสิต/นกัศึกษาอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการวางแผนการดาํเนินงาน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ
และเตรียมการก่อนดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาตามขนัตอนและตามแผนดาํเนินงานทีวาง
ไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆทีเกียวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. การดาํเนินงานเกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามี
ปัญหาอุปสรรคในดา้นบริหารจดัการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการสรุปและประเมินผลการ
จดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีนาํผลการประเมินการ
ดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาไปใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาครังต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษาสโมสรชมรมมีอาจารยที์
ปรึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที 4  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามเกียวกบัสภาพการดาํเนินงานของ 

                   ผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  แบบมาตราส่วนประเมินค่า  
                   (ต่อ) 

 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

. อาจารยที์ปรึกษาสามารถใหค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและ
ร่วมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัองคก์รนิสิต/

นกัศึกษา  สโมสร  และชมรม   

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังาน
ร่วมกบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  และชมรม  

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

13. มหาวทิยาลยัมีการจดังบประมาณสนบัสนุน
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

14. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  ชมรม   ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณเพือการจดักิจกรรมกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

15. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการตรวจสอบ  ติดตาม
ประเมิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
จ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

16. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีสถานทีและบริเวณทีใชจ้ดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

17. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีวสัดุอุปกรณ์และสิงอาํนวย
ความสะดวกเพือการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
อยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

18. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมส่วนกลาง +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

19. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์   

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

20. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

21. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้น
วชิาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

22. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬา   +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที   ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรมองคก์รที 

                    ท่านไดป้ฏิบติังานอยูแ่บบมาตราส่วนประเมินค่า 
 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

1. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ใหท่้านมีอิสระทางความคิด 

และการปฏิบติังาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  เปิดโอกาสและให้ท่าน
ทดลองงานใหม่ๆอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

.  องคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดแนวทางและความ
คาดหวงักบัผลปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

.  องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการประสานงานและ
ร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา สนบัสนุนใหนิ้สิต/นกัศึกษา
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีขอ้กาํหนด  กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานทีเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการทาํงานเป็นทีม +1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา ไดก้าํหนดการใหร้างวลัเมือ
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง
ของบุคคลในองคก์ร 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการติดตอ่สือสารระหวา่ง
สมาชิกในองคก์รทีเหมาะสม 

+1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา แบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

 

1. 

วสัิยทศัน์   
ท่านมีความสามารถในการวางแผนกาํหนด
วสิยัทศัน์พนัธกิจนโยบายเป้าหมายวตัถุประสงค์
และกลยทุธ์ในการบริหารและจดัการองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์เพือ
กาํหนดเป้าหมายขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีการนาํเพือนร่วมงานในองคก์รใหมี้ส่วนร่วม
ในการสร้างและกาํหนดวสิยัทศันข์ององคก์รเพือ
ความพร้อมต่อการเปลียนแปลงในทุกๆดา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านเป็นผูที้มีความคิดริเริมและเปลียนแปลง
แนวความคิดมาสู่แนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเท่าทนักบัการเปลียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านเป็นผูที้มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ในการ
บริหารงานดว้ยรูปแบบใหม่และในทิศทางทีถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 -1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 

. 

จนิตนาการ  
 ท่านกลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหาร
จดัการองคก์รใหม่ๆทีเหมาะสมกบัขนาดและ
ทรัพยากรดา้นต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

.  ท่านมีความคิดริเริม สร้างสรรค ์วเิคราะห์และ
พฒันางานใหก้า้วหนา้ทนัสมยัอยา่งต่อเนือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง
เพือนร่วมงานเพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

     สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน       

     ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

 

. 

ความยดืหยุ่น 
ท่านมีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานให้
ยดืหยุน่ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4.00 

 

0.80 

 

ใชไ้ด ้

. ท่านมีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจาก
เดิม +1 +1 +1 +1 -1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 

. 

ท่านปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันา
วธีิการดาํเนินงานในความรับผดิชอบไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านเปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูอื้น  +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีความสามารถประนีประนอมและสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

. 

ความไว้วางใจ 
ท่านมีความซือสตัยต์่อองคก์รและเพือนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านสร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและ
ผูเ้กียวขอ้ง +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ทีวางไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านเป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงั
ภายในและภายนอกองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รให้
เป็นผูน้าํ +1  +1 0 +1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 

. 
สตปัิญญา 
ท่านสามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิด  และ
กระบวนการต่างๆในการปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

. ท่านคิด และวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆใหบ้รรลุตาม
ความตอ้งการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  +1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

 

. 

บุคลกิภาพ 
ท่านมีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5.00 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

. ท่านมีความสุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ  และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีความเชือมนัในตนเอง  และกลา้ตดัสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านเป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อ
ทุกสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

. 

แรงจูงใจ 
ท่านสามารถจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติัตาม
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านสร้างบรรยากาศใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านสร้างแรงจูงใจใหเ้พือนร่วมงานมีความ
กระตือรือร้นและมุ่งมนัในการทาํงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

33. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่
เพือนร่วมงานในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

. 

การทาํงานเป็นทมี   
ท่านสามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงที
พฒันาทีมงานใหเ้ขม้แขง็ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. ท่านส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปลียน
ความรู้ความคิดและขอ้มูล 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

. ท่านร่วมสร้างทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนั
เป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงานเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

. 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ท่านไดรั้บการส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและ
ทกัษะต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

4.00 

 

0.80 

 

ใชไ้ด ้

. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และ
เครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

41. ท่านไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากเพือนร่วมงาน
และบุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถนาํมาพฒันา
ทกัษะในการปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

42. ท่านมีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถ
ดาํเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมายทีวางไว ้ +1  +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

43. 

การแก้ปัญหา   
ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

44. ท่านสามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

45. ท่านกลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

46. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสาน
รอยร้าวทีเกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

47. 

ความมุ่งมนั 
ท่านมีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความ
เหนือยยาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

48. ท่านมีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

49. ท่านทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และ
สมาํเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

50. ท่านรับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์ารดว้ย
ความมุ่งมนัและตงัใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

51. 

การประยุกต์  
ท่านนาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5.00 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

52. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงาน และนาํมาปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานใหดี้
ขึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

53. ท่านแสวงหาแนวทางและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆเพือประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้
ขึน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

54. ท่านปรับเปลียนพฤติกรรมโดยแสดงบทบาททงัใน
เชิงผูน้าํและผูต้ามเพือสร้างเสริมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

55. 

การมทีศันคตด้ิานบวก  
ท่านมีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวกิฤติใหเ้ป็น
โอกาสในทุกเหตุการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

56. ท่านเอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังาน
ตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขใน
การทาํงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

57. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่
เพือนร่วมงานในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

58. ท่านดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในดา้น
ต่างๆขององคก์รโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง
ส่วนรวมเป็นทีตงั 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

59. 

ความน่าเชือถือ  
ท่านมีสจัจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

60. ท่านมีความสามารถในการติดต่อสือสารทีดีมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

61. ท่านประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

62. ท่านใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการ
ทาํงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

63. ท่านสามารถสร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของ
เพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองคก์ร +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

64. 

การให้ความร่วมมอื 
ท่านเตม็ใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

65. ท่านใหค้วามร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบ
การปฏิบติังานองคก์ร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

66. ท่านสนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการ
ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

67. ท่านประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆ
ภายในองคก์รใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

68. 

การบริหารจดัการ 
ท่านเป็นผูมี้หลกัการและมีเหตผุล 0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

69. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

70. ท่านมีความสามารถในการคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถและมอบหมายงานตามความถนดัและ
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

71. ท่านมีความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบ
งานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

72. 

ปฏิสัมพนัธ์  
ท่านมีการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนเกียวกบัการ
ปฏิบติังานเสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิง 

                   สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบบมาตราส่วน 

                   ประเมินค่า(ต่อ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

73. ท่านมีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัดว้ยความ
ไวว้างใจ  เชือมนั  และยอมรับนบัถือ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

74. ท่านมีการประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและ
ติดตามผลการดาํเนินงานเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

75. ท่านเป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รได้
ในทุกเรือง +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

76. 

การคดิค้นสิงใหม่ๆ   
ท่านไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากเพือนร่วมงาน
วา่เป็นนกัคิดนกัเปลียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

77. ท่านมีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวธีิใหม่ๆ เสมอ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

78. ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํ
มาก่อน +1 +1 +1 0 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

79. ท่านใชรู้ปแบบการบริหารจดัการองคก์ารที
เหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆของ
องคก์ร 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

 

80. 

พฤตกิรรมทางสังคมและการเลยีงดู  
ท่านพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 -1 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

81. ท่านเขม้แขง็พร้อมเผชิญปัญหาเสมอ +1 0 +1 +1 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

82. ท่านเป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการ
กระทาํของเพือนร่วมงานในองคก์ร 

+1 0 +1 +1 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้

83. ประสบการณ์ในชีวติของท่านทาํใหท่้านสามารถ
ปรับตวัและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 0 +1 +1 0 3.00 0.60 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเกียวกบัสภาพการ 

                   ดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 

 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

1. ท่านคิดวา่รูปแบบขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่ความมุ่งหมายขององคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่โครงสร้างการบริหารงานองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่สภาพการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านไดแ้ก่
กิจกรรมส่วนกลางกิจกรรมวชิาการกิจกรรมกีฬา
กิจกรรมศิลปวฒันธรรมและกิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์เป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่ปัญหาการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาไดแ้ก่อะไรบา้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่สภาพการดาํเนินงานการบริหารกิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณดา้น
สถานทีและอุปกรณ์ดา้นการบริหารจดัการเป็น
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านตอ้งการในการพฒันาการบริหารกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณดา้นสถานที
และอุปกรณ์ดา้นการบริหารจดัการอยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านคิดวา่วฒันธรรมองคก์รขององคก์รนิสิต/

นกัศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. แนวปฏิบติัทีดีขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของท่านคืออะไรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของท่านคืออะไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเกียวกบัสภาพการ 

                   ดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั (ต่อ) 

 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

. ปัจจยัเงือนไขอะไรทีทาํใหอ้งคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของท่านประสบความสาํเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่าน
สร้างการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานทีทาํอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านอยา่งไรบา้ง 
+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index  of  Item Objective Congruence : IOC) 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ   
การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 
…………………………………………………………………. 

คําชีแจง  

 .  แบบสัมภาษณ์ชุดนี    มีวตัถุประสงค์เพือการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

              2. แบบสัมภาษณ์นีใช้เก็บข้อมูลจากผู ้เชียวชาญด้านองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

ประกอบดว้ยเนือหา  4  ส่วน  คือ 

ส่วนที  ปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที   ศึกษาสภาพปัจจุบนั สถานการณ์ และแนวโนม้ทีเกิดขึน 

ส่วนที   แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/ 

 นกัศึกษา ( 13 คุณลกัษณะ) 

ส่วนที   แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   

.  ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดพิจารณาขอ้ความในส่วนที –  วา่มีความสอดคลอ้ง 

กบัตวัแปรทีศึกษาและนิยามศพัทห์รือไม่ โดยทาํเครืองหมาย ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็น
ของท่านดงันี 

    หมายถึง  มีความคิดเห็นวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรทีศึกษา 
   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัตวัแปรทีศึกษา 
             -   หมายถึง  มีความคิดเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งกบัตวัแปรทีศึกษา 
 

                                                                                   ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง  

                      ผูว้จิยั 

                                      นางสาวทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา 
                    สาขาพฒันศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา  
1.  ด้านวิสัยทัศน์  หมายถึง การมีความริเริมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบาย  เพือเป้าหมายขององค์กรโดยการนาํเพือนร่วมงานให้มีส่วนร่วมในองคก์รในการพฒันา
งานใหก้า้วหนา้ 

2. ด้านการยอมรับการเปลียนแปลง  หมายถึง การมีวิธีคิดและสามารถปรับตัว
เปลียนแปลงเพือแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี       

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ  หมายถึง  การเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะดี  น่าเลือมใส 

สุขุม  ควบคุมอารมณ์ไดดี้   และความสามารถจูงใจและผลกัดนัให้เพือนร่วมงาน  ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทาํงาน 

4. ดา้นความมุ่งมนั  หมายถึง  การมีความมุ่งมนั  ตงัใจ  อดทนอดกลนั  รับผิดชอบใน
การปฏิบติังานเพือใหง้านประสบความสาํเร็จ 

5. ดา้นการทาํงานเป็นทีม  หมายถึง  การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน
โดยการประชุม  การรับฟังความคิดเห็น  การสนทนา  แลกเปลียนความคิดเห็นจากเพือนร่วมงาน 

6. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง  การคิดคน้สร้างสรรค์งานดว้ยความคิดใหม่ๆ
อยา่งสร้างสรรคเ์พือนาํไปสู่งานทีมีประสิทธิภาพ 

7. ด้านการเป็นแบบอย่างทีดี  หมายถึง  การเป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของความ
ประพฤติปฏิบติั  ให้ขวญักาํลงัใจ  การติดต่อสือสาร  เป็นทียอมรับนบัถือของคนในองคก์ร 

8. ด้านการอุทิศตน  หมายถึง  การเต็มใจเข้ามาปฏิบติังานและสนับสนุนคนใน
องคก์รใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ดา้นการยืดหยุ่น   หมายถึง  การทีสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นในการทาํงานกบั
เพือนร่วมงาน 

10. ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  หมายถึง  การมีไหวพริบ  กลา้ตดัสินใจ  และ
แกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบติังานไดดี้ 

11. ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น  หมายถึง  การเปิดใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็น  

รวมถึงขอ้เสนอแนะอืนๆ  ดว้ยความประนีประนอม  และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในองคก์ร 

12. ดา้นความไวว้างใจ  หมายถึง การเป็นผูน้าํทีไดรั้บการยอมรับและการไวว้างใจจาก
เพือนร่วมงานและผูที้เกียวขอ้งทงัในและนอกองคก์ร 

13. ดา้นการสนบัสนุน  หมายถึง การไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูล  งบประมาณ  อุปกรณ์
และเครืองมือต่างๆเพือสามารถนาํมาพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน  และสามารถดาํเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้
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ตารางที    ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิง 

                    นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา 
                    ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

1. การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาจะส่งผล
กระทบ เชิงบวก ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ. - ) อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

2. การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาจะส่งผล
กระทบ เชิงลบ  ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ. - ) อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

. การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

) จะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. จุดแขง็และจุดอ่อนในการพฒันากิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย  มี
อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. โอกาสและอุปสรรคในการพฒันากิจการนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย  มี
อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. -

)  ควรจะมีลกัษณะอยา่งไร 

. วสิยัทศัน์(Vision) 

. การยอมรับการเปลียนแปลง(Accept change and 

transformation) 

. ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate) 

. ความมุ่งมนั (Determine) 

. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player) 

. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

. การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model) 

. การอุทิศตน (Dedication) 

. การยดืหยุน่ (Flexible) 

0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที   ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือหาของผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาขอ้เสนอเชิง 

                    นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา                   
                    ในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - ) (ต่อ)

 

ข้อ นิยามเชิงปฏิบตักิาร ผู้เชียวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 

ความ 
หมาย      

 . ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem 

solving) 

. เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each 

other ideas) 

. ความไวว้างใจ (Trust) 

. การสนบัสนุน(Support) 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

. ระบบกลไกทีขบัเคลือนการดาํเนินงานขององค์กร
นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. - ) เพือพัฒนาภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรคไ์ปสู่การปฏิบติั มีอะไรบา้งและมีวิธีการ
อยา่งไร 

. หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

.งบประมาณ 

.องคก์รนิสิต/นกัศึกษา 

0 +1 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใชไ้ด ้

9. ข้อเสนอแนะอืนๆเพือการพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบติัในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า  (พ.ศ. -

)  

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม – แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทีใชใ้นงานวจิยั
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
เรือง 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

............................................................................................................................................ 

คําอธิบาย 
1. แบบสอบถามฉบบันีสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนที  1  ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลจาํนวน  10  ขอ้ 

ส่วนที  2 ขอ้มลูเกียวกบัสภาพการดาํเนินงานของผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน 

   สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั  จาํนวน     22  ขอ้ 

ส่วนที  3  ขอ้มลูเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร จาํนวน  10 ขอ้ 

ส่วนที  4  ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน    ขอ้ 

ส่วนที  5  ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

3. โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้คาํถามและโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริงตาม
ความคิดเห็นและการปฏิบติัของนิสิต/นกัศึกษาเพือใหก้ารวิจยันีมีผลสรุปทีน่าเชือถือและสามารถนาํไปใช้
ไดอ้ย่างแทจ้ริง ขอ้มูลทีไดม้าจากแบบสอบถามจะเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้ขอ้มูลขอให้
นิสิต/นกัศึกษาตอบอยา่งอิสระ 

ขอขอบคุณนิสิต/นักศึกษาทีได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมา  ณ โอกาสนีด้วยคาํตอบของนิสิต/

นกัศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )  

อยา่งแทจ้ริง 

 

นางสาวทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา 
        นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาพฒันศึกษา 

                   ภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

          มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา แบบสอบถาม ชุดท ี
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
เรือง 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

…………………………………………………………………. 
 

ส่วนท ี1   ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ในช่อง หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

 

1.   เพศ 

ชาย     หญิง 

2.  กาํลงัศึกษาคณะ 

 .  คณะเกษตร     . คณะประมง  

 .  คณะวทิยาศาสตร์   . คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 .  คณะบริหารธุรกิจ/การจดัการ  . คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 .  คณะกายภาพบาํบดั   . คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 .  คณะเทคนิคการแพทย ์   . คณะแพทยศาสตร์ 

 . คณะเภสชัศาสตร์    . คณะพยาบาลศาสตร์ 

 . คณะสหเวชศาสตร์     . คณะสตัวแพทยศาสตร์  

 . คณะสาธารณสุขศาสตร์   . คณะมนุษยศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/ อกัษรศาสตร์ 

 . คณะศิลปกรรมศาสตร์   . คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์ 

 . คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 . คณะนิติศาสตร์    . คณะรัฐศาสตร์    

 . คณะเศรษฐศาสตร์      .  คณะสงัคมศาสตร์ 

 . คณะ(โปรดระบุ…...........................................................………….............) 

3.  ระดบัชนัปี 

             ปีที       ปีที   

             ปีที       ปีที   

             ปีที       ปีที  

4. คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั 

            ตาํกวา่ .     . - .  

             . - .     . - .  

             มากกวา่ .   
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5. ภูมิลาํเนา 
กรุงเทพฯและปริมณฑล   ต่างจงัหวดั 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง 

   นอ้ยกวา่ ,  บาท     10,001 - 20,000 บาท 

  20,001 - 30,000 บาท     30,001 - 40,000 บาท 

  ,  - ,  บาท     ,  - ,  บาท 

   ,  บาท  ขึนไป 

7. ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน 

ตาํกวา่ 5,000 บาท    5,001 - 10,000 บาท 

 10,001 - 15,000 บาท    15,001 บาท ขึนไป (โปรดระบุ………………….…..........) 

8. การพกัอาศยัในระหวา่งศึกษา 
บา้นของบิดามารดา  บา้นของญาติ 

หอพกัในมหาวทิยาลยั  หอพกันอกมหาวทิยาลยั 

อืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 

. ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นใด 

กิจกรรมส่วนกลาง     ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  

ดา้นศิลปวฒันธรรม    ดา้นวชิาการ 

ดา้นกีฬา     หวัหนา้คณะ 

อืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................. 

.  ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่
 ประธาน    รองประธาน    

 เลขานุการ   เหรัญญิก 

 กรรมการ    อืนๆ (โปรดระบุ).................................................................. 
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ส่วนท ี2  ข้อมูลเกยีวกบัสภาพการดาํเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบัน   
คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ในช่องตารางทีมีการปฏิบติัเพียงช่องเดียว   

 

ข้อท ี ข้อความ ม ี ไม่ม ี

1. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ และ
เป้าหมายทีมุ่งเนน้การพฒันานิสิต/นกัศึกษาอยา่งชดัเจน 

  

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการวางแผนการดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชุมคณะกรรมการและเตรียมการก่อน
ดาํเนินงานกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 

  

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาตามขนัตอน และ
ตามแผนดาํเนินงานทีวางไว ้

  

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและบุคคลอืนๆ
ทีเกียวขอ้ง 

  

. การดาํเนินงานเกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษามีปัญหาอปุสรรคในดา้นบริหาร
จดัการ 

  

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีการสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีนาํผลการประเมินการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
ไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาครังต่อไป 

  

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  ชมรม  มีอาจารยที์ปรึกษา    

. 
อาจารยที์ปรึกษาสามารถใหค้าํแนะนาํ  ปรึกษาและร่วมกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษากบัองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  และชมรม   

  

. 
อาจารยที์ปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาปฏิบติังานร่วมกบัองคก์รนิสิต/

นกัศึกษา  สโมสร  และชมรม  ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

  

13. มหาวทิยาลยัมีการจดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา   

14. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  สโมสร  ชมรม   ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพือการ
จดักิจกรรมกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

  

15. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการตรวจสอบ  ติดตามประเมิน  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชจ่้ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 

  

16. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีสถานทีและบริเวณทีใชจ้ดักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา
อยา่งเพียงพอ 

  

17. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีวสัดุอุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกเพือการจดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 
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ข้อท ี ข้อความ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ
18. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมส่วนกลาง   

19. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์     

20. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมศิลปวฒันธรรม   

21. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้นวชิาการ   

22. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  มีการจดักิจกรรมดา้นกีฬา     
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ส่วนท ี3  ข้อมูลเกยีวกบัวฒันธรรมองค์กร  
คําชีแจง  แบบสอบถามวฒันธรรมองค์กรสําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เมือนิสิต/

นกัศึกษาอ่านขอ้ความแลว้  โปรดทาํเครืองหมาย ในช่องตารางทีเป็นจริงมากทีสุดเพียงช่องเดียว ตามลาํดบั
ความคิดเห็นของนิสิต/นกัศึกษา  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 

ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  ระดบัที    หมายถึงขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมาก 

  ระดบัที    หมายถึงขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

  ระดบัที    หมายถึงขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

  ระดบัที    หมายถึงขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยทีสุด 

ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
1. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา  ใหท่้านมีอิสระทางความคิด 

และการปฏิบติังาน 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษาเปิดโอกาสและให้ท่านทดลอง
งานใหม่ๆอยูเ่สมอ 

     

.  องคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดแนวทางและความ
คาดหวงักบัผลปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

.  องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือ
กนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา สนบัสนุนใหนิ้สิต/นกัศึกษา
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีขอ้กาํหนดกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานทีเหมาะสม 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการทาํงานเป็นทีม      

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา ไดก้าํหนดการใหร้างวลัเมือ
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง
ของบุคคลในองคก์ร 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการติดตอ่สือสารระหวา่ง
สมาชิกในองคก์รทีเหมาะสม 
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ส่วนท ี4  ข้อมูลเกยีวกบัภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์  
คําชีแจง  แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   เมือนิสิต/นกัศึกษาอ่านขอ้ความแลว้  โปรดทาํเครืองหมาย  ในช่องตารางทีเป็นจริงมาก
ทีสุดเพียงช่องเดียว ตามลาํดบัความคิดเห็นของนิสิต/นกัศึกษา  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 

ระดบัที  5  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  ระดบัที  4  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมาก 

  ระดบัที  3  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

  ระดบัที  2  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

  ระดบัที  1  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยทีสุด 

ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
 

1. 

วสัิยทศัน์   
ท่านมีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวสิยัทศัน์
พนัธกิจนโยบายเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ใน
การบริหารและจดัการองคก์ร 

     

. ท่านมีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์เพือ
กาํหนดเป้าหมายขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

     

. ท่านมีการนาํเพือนร่วมงานในองคก์รใหมี้ส่วนร่วมใน
การสร้างและกาํหนดวสิยัทศันข์ององคก์รเพือความ
พร้อมต่อการเปลียนแปลงในทุกๆดา้น 

     

. ท่านเป็นผูที้มีความคิดริเริมและเปลียนแปลง
แนวความคิดมาสู่แนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม
เท่าทนักบัการเปลียนแปลง 

     

. ท่านเป็นผูที้มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ในการบริหารงาน
ดว้ยรูปแบบใหม่และในทิศทางทีถูกตอ้ง 

     

 

. 

จนิตนาการ  
ท่านกลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน 

     

. ท่านใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์      

. ท่านคิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหารจดัการ
องคก์รใหม่ๆทีเหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้น
ต่างๆ 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
.  ท่านมีความคิดริเริม สร้างสรรค ์วเิคราะห์และพฒันา

งานใหก้า้วหนา้ทนัสมยัอยา่งต่อเนือง 
     

. ท่านรับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือน
ร่วมงานเพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 

     

 

. 

ความยดืหยุ่น 
ท่านมีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานใหย้ดืหยุน่
ในสถานการณ์ต่างๆ 

     

. ท่านมีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม      

. ท่านปรับเปลียนเป้าหมายแผนงานหรือพฒันาวธีิการ
ดาํเนินงานในความรับผิดชอบไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

     

. ท่านเปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูอื้น  

     

. ท่านมีความสามารถประนีประนอมและสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั 

     

 

. 

ความไว้วางใจ 
ท่านมีความซือสตัยต์่อองคก์รและเพือนร่วมงาน 

     

. ท่านสร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง      

. ท่านแสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ทีวางไว ้

     

. ท่านเป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงั
ภายในและภายนอกองคก์ร 

     

. ท่านไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รใหเ้ป็น
ผูน้าํ 

     

 

. 
สตปัิญญา 
ท่านสามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ 

     

. ท่านมีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ 

     

. ท่านมีความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิด  และกระบวนการ
ต่างๆในการปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
. ท่านคิด และวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆใหบ้รรลุตาม

ความตอ้งการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
     

 

. 

บุคลกิภาพ 
ท่านมีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ 

     

. ท่านมีความสุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ  และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

     

. ท่านมีความเชือมนัในตนเอง  และกลา้ตดัสินใจ      

. ท่านเป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

     

. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อทุก
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 

. 

แรงจูงใจ 
ท่านสามารถจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติัตาม
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

     

. ท่านสร้างบรรยากาศใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน      

. ท่านสร้างแรงจูงใจใหเ้พือนร่วมงานมีความ
กระตือรือร้นและมุ่งมนัในการทาํงาน 

     

33. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือน
ร่วมงานในองคก์ร 

     

 

. 

การทาํงานเป็นทมี   
ท่านสามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงทีพฒันา
ทีมงานใหเ้ขม้แขง็ 

     

. ท่านส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

     

. ท่านกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปลียน
ความรู้ความคิดและขอ้มูล 

     

. ท่านร่วมสร้างทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนั
เป็นทีม 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน

ร่วมงานเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ 

     

 

. 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ท่านไดรั้บการส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและ
ทกัษะต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และ
เครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน 

     

41. ท่านไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากเพือนร่วมงาน
และบุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถนาํมาพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

     

42. ท่านมีอิสระในการควบคุมทีมงานและสามารถ
ดาํเนินงานไดบ้รรลเุป้าหมายทีวางไว ้

     

 

43. 

การแก้ปัญหา   
ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

     

44. ท่านสามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 

     

45. ท่านกลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง      

46. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสาน
รอยร้าวทีเกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

     

 

47. 

ความมุ่งมนั 
ท่านมีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือย
ยาก 

     

48. ท่านมีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ 

     

49. ท่านทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และ
สมาํเสมอ 

     

50. ท่านรับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์ารดว้ย
ความมุ่งมนัและตงัใจ 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
 

51. 

การประยุกต์  
ท่านนาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 

     

52. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงาน และนาํมาปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานใหดี้ขึน 

     

53. ท่านแสวงหาแนวทางและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆเพือประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน 

     

54. ท่านปรับเปลียนพฤติกรรมโดยแสดงบทบาททงัในเชิง
ผูน้าํและผูต้ามเพือสร้างเสริมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

     

 

55. 

การมทีศันคตด้ิานบวก  
ท่านมีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวกิฤติใหเ้ป็น
โอกาสในทุกเหตุการณ์ 

     

56. ท่านเอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังาน
ตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขใน
การทาํงาน 

     

57. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือน
ร่วมงานในองคก์ร 

     

58. ท่านดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ
ขององคก์รโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นทีตงั 

     

 

59. 

ความน่าเชือถือ  
ท่านมีสจัจะรักษาคาํพดูและไม่หลอกลวงผูอื้น 

     

60. ท่านมีความสามารถในการติดต่อสือสารทีดีมี
ประสิทธิภาพ 

     

61. ท่านประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี      

62. ท่านใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการ
ทาํงาน 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
63. ท่านสามารถสร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของ

เพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
     

 

64. 

การให้ความร่วมมอื 
ท่านเตม็ใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

     

65. ท่านใหค้วามร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบการ
ปฏิบติังานองคก์ร 

     

66. ท่านสนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการ
ปฏิบติังาน 

     

67. ท่านประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆ
ภายในองคก์รใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

68. 

การบริหารจดัการ 
ท่านเป็นผูมี้หลกัการและมีเหตผุล 

     

69. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร 

     

70. ท่านมีความสามารถในการคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถและมอบหมายงานตามความถนดัและ
ความสามารถ 

     

71. ท่านมีความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบ
งานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

     

 

72. 

ปฏิสัมพนัธ์  
ท่านมีการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนเกียวกบัการ
ปฏิบติังานเสมอ 

     

73. ท่านมีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัดว้ยความไวว้างใจ  

เชือมนั  และยอมรับนบัถือ 
     

74. ท่านมีการประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและติดตาม
ผลการดาํเนินงานเสมอ 

     

75. ท่านเป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รได้
ในทุกเรือง 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
 

76. 

การคดิค้นสิงใหม่ๆ   
ท่านไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากเพือนร่วมงานวา่
เป็นนกัคิดนกัเปลียนแปลง 

     

77. ท่านมีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวธีิใหม่ๆ เสมอ      

78. ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมา
ก่อน 

     

79. ท่านใชรู้ปแบบการบริหารจดัการองคก์ารทีเหมาะสม
กบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์ร 

     

 

80. 

พฤตกิรรมทางสังคมและการเลยีงดู  
ท่านพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยูเ่สมอ 

     

81. ท่านเขม้แขง็พร้อมเผชิญปัญหาเสมอ      

82. ท่านเป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการ
กระทาํของเพือนร่วมงานในองคก์ร 

     

83. ประสบการณ์ในชีวติของท่านทาํใหท่้านสามารถ
ปรับตวัและแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 
 
ส่วนท ี  ปัญหา  อุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง 
การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 
 

............................................................ 
 

คําอธิบาย 
1. แบบสอบถามฉบบันีสาํหรับคณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนที  1  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  จาํนวน  10  ขอ้ 

ส่วนที    ขอ้มูลเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร  จาํนวน  10  ขอ้ 

ส่วนที    ขอ้มูลเกียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ จาํนวน ขอ้ 

ส่วนที    ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

3.โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้คาํถามและโปรดตอบให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง
ตามความคิดเห็นและการปฏิบติัของนิสิต/นักศึกษาเพือให้การวิจยันีมีผลสรุปทีน่าเชือถือและ
สามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริง  ข้อมูลทีได้มาจากแบบสอบถามจะเป็นความลับและไม่มี
ผลกระทบต่อผูใ้หข้อ้มูลขอใหนิ้สิต/นกัศึกษาตอบอยา่งอิสระ 

ขอขอบคุณนิสิต/นกัศึกษาทีได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมา  ณ  โอกาสนี  ดว้ยคาํตอบของ
นิสิต/นักศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ. - )อยา่งแทจ้ริง 

นางสาวทิพยว์รรณ  สุขใจรุ่งวฒันา 
        นกัศึกษาปริญญาเอกสาขาวชิาพฒันศึกษา 

                ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

         มหาวทิยาลยัศิลปากร 

สําหรับคณะกรรมการองค์กรนิสิต/นักศึกษา แบบสอบถาม ชุดท ี
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
เรือง 

การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

…………………………………………………………………. 
 

ส่วนท ี1   ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย ในช่อง หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

 

1.   เพศ 

          ชาย     หญิง 

2.  กาํลงัศึกษาคณะ 

 .  คณะเกษตร    . คณะประมง  

 .  คณะวทิยาศาสตร์   . คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 .  คณะบริหารธุรกิจ/การจดัการ  . คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 .  คณะกายภาพบาํบดั   . คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 .  คณะเทคนิคการแพทย ์   . คณะแพทยศาสตร์ 

 . คณะเภสชัศาสตร์    . คณะพยาบาลศาสตร์ 

 . คณะสหเวชศาสตร์    . คณะสตัวแพทยศาสตร์  

 . คณะสาธารณสุขศาสตร์   . คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/ อกัษรศาสตร์ 

 . คณะศิลปกรรมศาสตร์   . คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์ 

 . คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 . คณะนิติศาสตร์    . คณะรัฐศาสตร์    

           . คณะเศรษฐศาสตร์   . คณะสงัคมศาสตร์ 

 . คณะ(โปรดระบุ…...........................................................………….............) 

3.  ระดบัชนัปี 

           ปีที      ปีที   

           ปีที      ปีที   

           ปีที      ปีที  

4. คะแนนเฉลียสะสมปัจจุบนั 

         ตาํกวา่ .     . - .  

           . - .     . - .  

          มากกวา่ .   
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5. ภูมิลาํเนา 
กรุงเทพฯและปริมณฑล  ต่างจงัหวดั 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของผูป้กครอง 

นอ้ยกวา่ ,  บาท  10,001 - 20,000 บาท 

 20,001 - 30,000 บาท  30,001 - 40,000 บาท 

 ,  - ,  บาท  ,  - ,  บาท 

  ,  บาทขึนไป 

7. ค่าใชจ่้ายทีนิสิต/นกัศึกษาไดรั้บจากผูป้กครองเป็นรายเดือน 

ตาํกวา่5,000บาท   5,001 - 10,000บาท 

 10,001 - 15,000 บาท   15,001 บาทขึนไป (โปรดระบุ………………….…..........) 

8. การพกัอาศยัในระหวา่งศึกษา 
บา้นของบิดามารดา  บา้นของญาติ 

หอพกัในมหาวทิยาลยั  หอพกันอกมหาวทิยาลยั 

อืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 

. ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในดา้นใด 

กิจกรรมส่วนกลาง   ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ 

ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นวชิาการ 

ดา้นกีฬา   หวัหนา้คณะ 

อืนๆ(โปรดระบุ) ............................................................................................. 

.  ตาํแหน่งในกลุ่มกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีท่านเป็นผูน้าํอยู ่
ประธาน   รองประธาน 

เลขานุการ   เหรัญญิก 

กรรมการ   อืนๆ(โปรดระบุ).................................................................. 
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ส่วนท ี2  ข้อมูลเกยีวกบัวฒันธรรมองค์กร  
คําชีแจง  แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์รสาํหรับคณะกรรมการองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเมือ
นิสิต/นกัศึกษาอ่านขอ้ความแลว้  โปรดทาํเครืองหมาย ในช่องตารางทีเป็นจริงมากทีสุดเพียงช่องเดียว 

ตามลาํดบัความคิดเห็นของนิสิต/นกัศึกษา  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 

ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมาก 

  ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

  ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

  ระดบัที    หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยทีสุด 

ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     

1. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาใหท่้านมีอิสระทางความคิด และ
การปฏิบติังาน 

     

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาเปิดโอกาสและให้ท่านทดลอง
งานใหม่ๆอยูเ่สมอ 

     

. 
 องคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดก้าํหนดแนวทางและความ
คาดหวงักบัผลปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

. 
 องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือ
กนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

     

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา สนบัสนุนใหนิ้สิต/นกัศึกษา
ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ 

     

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษามีขอ้กาํหนดกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในหน่วยงานทีเหมาะสม 

     

. องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการทาํงานเป็นทีม      

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา ไดก้าํหนดการใหร้างวลัเมือ
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

     

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง
ของบุคคลในองคก์ร 

     

. 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษา มีการติดตอ่สือสารระหวา่ง
สมาชิกในองคก์รทีเหมาะสม 
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ส่วนท ี 3  ข้อมูลเกยีวกบัภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์  
คาํชีแจง  แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับคณะกรรมการองคก์รนิสิต/นกัศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาเมือนิสิต/นกัศึกษาอ่านขอ้ความแลว้โปรดทาํเครืองหมาย ในช่องตารางทีเป็นจริงมากทีสุด
เพียงช่องเดียวตามลาํดบัความคิดเห็นของนิสิต/นกัศึกษาโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี 

ระดบัที 5  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  ระดบัที 4  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมาก 

  ระดบัที 3  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

  ระดบัที 2  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

  ระดบัที 1  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยทีสุด 

ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
 

1. 

วสัิยทศัน์ 
ท่านมีความสามารถในการวางแผนกาํหนดวสิยัทศัน์
พนัธกิจนโยบายเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ใน
การบริหารและจดัการองคก์ร 

     

. ท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เพือ
กาํหนดเป้าหมายขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ 

     

. ท่านมีการนาํเพือนร่วมงานในองคก์รใหมี้ส่วนร่วมใน
การสร้างและกาํหนดวสิยัทศันข์ององคก์รเพือความ
พร้อมต่อการเปลียนแปลงในทุกๆดา้น 

     

. ท่านเป็นผูที้มีความคิดริเริมและเปลียนแปลง
แนวความคิดมาสู่แนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม
เท่าทนักบัการเปลียนแปลง 

     

. ท่านเป็นผูที้มีความรู้และมีวสิยัทศัน์ในการบริหารงาน
ดว้ยรูปแบบใหม่และในทิศทางทีถูกตอ้ง 

     

 

. 

จนิตนาการ 
ท่านกลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆเพือพฒันางาน 

     

. ท่านใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์      

. ท่านคิดคน้และสร้างสรรครู์ปแบบการบริหารจดัการ
องคก์รใหม่ๆทีเหมาะสมกบัขนาดและทรัพยากรดา้น
ต่างๆ 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
. ท่านมีความคิดริเริมสร้างสรรคว์เิคราะห์และพฒันา

งานใหก้า้วหนา้ทนัสมยัอยา่งต่อเนือง 
     

. ท่านรับฟังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเพือน
ร่วมงานเพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 

     

 

. 

ความยดืหยุ่น 
ท่านมีความสามารถเปลียนแปลงการทาํงานใหย้ดืหยุน่
ในสถานการณ์ต่างๆ 

     

. ท่านมีการปรับตวัตามสถานการณ์ทีเปลียนไปจากเดิม      

. ท่านปรับเปลียนวธีิการดาํเนินงานในความรับผิดชอบ
ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง 

     

. ท่านเปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูอื้น  

     

. ท่านมีความสามารถประนีประนอมและสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั 

     

 

. 

ความไว้วางใจ 
ท่านมีความซือสตัยต์่อองคก์รและเพือนร่วมงาน 

     

. ท่านสร้างความเชือถือแก่เพือนร่วมงานและผูเ้กียวขอ้ง      

. ท่านแสดงความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ทีวางไว ้

     

. ท่านเป็นทีรู้จกัและยอมรับของเพือนร่วมงานทงั
ภายในและภายนอกองคก์ร 

     

. ท่านไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากองคก์รให้
ทาํงานยากๆเสมอ 

     

 

. 
สตปัิญญา 
ท่านสามารถใชเ้หตุผลในการคิดวเิคราะห์ 

     

. ท่านมีไหวพริบคล่องแคล่วในการแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ 

     

. ท่านมีความรู้  ความเขา้ใจ  แนวคิด  และกระบวนการ
ต่างๆในการปฏิบติังานเชิงสร้างสรรค ์
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
. ท่านคิดและวางแผนแกไ้ขปัญหาต่างๆใหบ้รรลุตาม

ความตอ้งการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
     

 

. 

บุคลกิภาพ 
ท่านมีบุคลิกท่าทางดี น่าเลือมใส  น่านบัถือ 

     

. ท่านมีความสุขมุ  เยอืกเยน็  รอบคอบ  และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

     

. ท่านมีความเชือมนัในตนเอง  และกลา้ตดัสินใจ      

. ท่านเป็นแบบอยา่งในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

     

. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและหาทางออกต่อทุก
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 

. 

แรงจูงใจ 
ท่านสามารถจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏิบติัตาม
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

     

. ท่านสร้างบรรยากาศใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน      

. ท่านสร้างแรงจูงใจใหเ้พือนร่วมงานมีความ
กระตือรือร้นและมุ่งมนัในการทาํงาน 

     

33. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือน
ร่วมงานในองคก์ร 

     

 

. 

การทาํงานเป็นทมี   
ท่านสามารถทาํงานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึงทีพฒันา
ทีมงานใหเ้ขม้แขง็ 

     

. ท่านส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

     

. ท่านกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแลกเปลียน
ความรู้ความคิดและขอ้มูล 

     

. ท่านร่วมสร้างทีมงานทีดีและรู้จกัการทาํงานร่วมกนั
เป็นทีม 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน

ร่วมงานเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเสมอ 

     

 

. 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 
ท่านไดรั้บการส่งเสริมเพิมพนูความสามารถและ
ทกัษะต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และ
เครืองมือต่างๆในการปฏิบติังาน 

     

41. ท่านไดรั้บขอ้มูลทีเป็นประโยชนจ์ากเพือนร่วมงาน
และบุคคลทีเกียวขอ้งและสามารถนาํมาพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

     

42. ท่านมีอิสระในการดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายทีวาง
ไว ้

     

 

43. 

การแก้ปัญหา 
ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

     

44. ท่านสามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 

     

45. ท่านกลา้ตดัสินใจบนสภาวะทีมีความเสียงสูง      

46. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และประสาน
รอยร้าวทีเกิดขึนของคนหรือกลุ่มคนในองคก์ารได ้

     

 

47. 

ความมุ่งมนั 
ท่านมีความมุ่งมนัทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหนือย
ยาก 

     

48. ท่านมีความมุ่งมนัในการปฏิบติังานเพือใหป้ระสบ
ความสาํเร็จ 

     

49. ท่านทาํงานดว้ยความอดทน  อดกลนั  จริงจงั  และ
สมาํเสมอ 

     

50. ท่านรับผิดชอบในภารกิจทงัหลายขององคก์ารดว้ย
ความมุ่งมนัและตงัใจ 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
 

51. 

การประยุกต์  
ท่านนาํแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 

     

52. ท่านรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงาน และนาํมาปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานใหดี้ขึน 

     

53. ท่านแสวงหาแนวทางและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆเพือประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ขึน 

     

54. ท่านปรับเปลียนพฤติกรรมโดยแสดงบทบาททงัในเชิง
ผูน้าํและผูต้ามเพือสร้างเสริมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

     

 

55. 

การมทีศันคตด้ิานบวก 
ท่านมีทศันคติการมองสถานการณ์ทีวกิฤติใหเ้ป็น
โอกาสในทุกเหตุการณ์ 

     

56. ท่านเอืออาํนวยใหเ้พือนร่วมงานสามารถปฏิบติังาน
ตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขใน
การทาํงาน 

     

57. ท่านใหค้าํปรึกษาชีแนะแนวทางกระตุน้ใหข้วญั
กาํลงัใจและปรับกระบวนทศัน์การทาํงานใหแ้ก่เพือน
ร่วมงานในองคก์ร 

     

58. ท่านดาํเนินการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ
ขององคก์รโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นทีตงั 

     

 

59. 

ความน่าเชือถือ 
ท่านมีสจัจะรักษาคาํพูดและไม่หลอกลวงผูอื้น 

     

60. ท่านมีความสามารถในการติดต่อสือสารทีดีมี
ประสิทธิภาพ 

     

61. ท่านประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี      

62. ท่านใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการ
ทาํงาน 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
63. ท่านสามารถสร้างศรัทธาและการยอมรับนบัถือของ

เพือนร่วมงานทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
     

 

64. 

การให้ความร่วมมอื 
ท่านเตม็ใจเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

     

65. ท่านใหค้วามร่วมมือในการวางแผนและจดัระบบการ
ปฏิบติังานองคก์ร 

     

66. ท่านสนบัสนุนใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกาํหนดนโยบายเป้าหมายและกระบวนการ
ปฏิบติังาน 

     

67. ท่านประสานงานกบักลุ่มงานและคณะทาํงานต่างๆ
ภายในองคก์รใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

68. 

การบริหารจดัการ 
ท่านเป็นผูมี้หลกัการและมีเหตผุล 

     

69. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร 

     

70. ท่านมีความสามารถในการประสานงานกบับุคคลทีมี
ความรู้ความสามารถและกระจายงานตามความถนดั
และความสามารถ 

     

71. ท่านมีความสามารถในการวางแผนและจดัระเบียบ
งานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

     

 

72. 

ปฏิสัมพนัธ์ 
ท่านมีการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนเกียวกบัการ
ปฏิบติังานเสมอ 

     

73. ท่านมีการสนทนาหรือปฏิบติัต่อกนัดว้ยความไวว้างใจ  

เชือมนั  และยอมรับนบัถือ 
     

74. ท่านมีการประชุมทีมงานเพือวางแผนงานและติดตาม
ผลการดาํเนินงานเสมอ 
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ข้อท ี ข้อความ 

 ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
75. ท่านเป็นผูที้สามารถสนทนากบัเพือนๆในองคก์รได้

ในทุกเรือง      

 

76. 

การคดิค้นสิงใหม่ๆ   
ท่านไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากเพือนร่วมงานวา่
เป็นนกัคิดนกัเปลียนแปลง 

     

77. ท่านมีวธีิคิดและทาํสิงต่างๆดว้ยวธีิใหม่ๆ เสมอ      

78. ผลจากการดาํเนินงานของท่านเป็นสิงทีไม่มีคนทาํมา
ก่อน 

     

79. ท่านใชรู้ปแบบการบริหารจดัการองคก์ารทีเหมาะสม
กบัขนาดและทรัพยากรดา้นต่างๆขององคก์ร 

     

 

80. 

พฤตกิรรมทางสังคมและการเลยีงดู  
ท่านพบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูอื้นอยูเ่สมอ 

     

81. ท่านเขม้แขง็พร้อมเผชิญปัญหาเสมอ      

82. ท่านเป็นตวัแทนรับผิดชอบการตดัสินใจหรือการ
กระทาํของเพือนร่วมงานในองคก์ร 

     

83. ท่านพร้อมเผชิญปัญหาในการทาํงานเสมอ      

 
ส่วนท ี  ปัญหา  อุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทใีห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แบบประเมิน 
รับรองคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชีแจง  

  โปรดแสดงความคิดเห็นเกียวกบั คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต /

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยแบบสอบถามฉบบันีมี  ตอน  ดงันี 

   . ความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

2.  ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํ 
องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   
 
 

 ตอนที   ขอ้มูลเกียวกบั คุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา   
          คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ในช่องตารางทีเป็นจริงมากทีสุดเพียงช่องเดียว ตามลาํดับ
ความคิดเห็นของท่าน  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 

ระดบัที  5  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

  ระดบัที  4  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงมาก 

  ระดบัที  3  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 

  ระดบัที  2  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 

  ระดบัที  1  หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยทีสุด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  คุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา  
1.  ดา้นวสิัยทศัน์  หมายถึง การมีความริเริมในการกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย   

เพือเป้าหมายขององค์กรโดยการนาํเพือนร่วมงานให้มีส่วนร่วมในองค์กรในการพฒันางานให้
กา้วหนา้ 

2. ด้านการยอมรับการเปลียนแปลง  หมายถึง  การมีวิธีคิดและสามารถปรับตัว
เปลียนแปลงเพือแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี       

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ  หมายถึง  การเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะดี  น่าเลือมใส 

สุขุม  ควบคุมอารมณ์ไดดี้   และความสามารถจูงใจและผลกัดนัให้เพือนร่วมงาน  ให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทาํงาน 

4. ดา้นความมุ่งมนั  หมายถึง  การมีความมุ่งมนั  ตงัใจ  อดทนอดกลนั  รับผิดชอบใน
การปฏิบติังานเพือใหง้านประสบความสาํเร็จ 

5. ดา้นการทาํงานเป็นทีม  หมายถึง  การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน
โดยการประชุม  การรับฟังความคิดเห็น  การสนทนา  แลกเปลียนความคิดเห็นจากเพือนร่วมงาน 

6. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง  การคิดคน้สร้างสรรค์งานดว้ยความคิดใหม่ๆ
อยา่งสร้างสรรคเ์พือนาํไปสู่งานทีมีประสิทธิภาพ 

7. ด้านการเป็นแบบอย่างทีดี  หมายถึง  การเป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของความ
ประพฤติปฏิบติั  ใหข้วญักาํลงัใจ  การติดต่อสือสาร  เป็นทียอมรับนบัถือของคนในองคก์ร 

8. ด้านการอุทิศตน  หมายถึง  การเต็มใจเข้ามาปฏิบติังานและสนับสนุนคนใน
องคก์รใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ดา้นการยืดหยุ่น   หมายถึง  การทีสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นในการทาํงานกบั
เพือนร่วมงาน 

10. ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  หมายถึง  การมีไหวพริบ  กลา้ตดัสินใจ  และ
แกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบติังานไดดี้ 

11. ดา้นเคารพความคิดเห็นของผูอื้น  หมายถึง  การเปิดใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็น  

รวมถึงขอ้เสนอแนะอืนๆ  ดว้ยความประนีประนอม  และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในองคก์ร 

12. ดา้นความไวว้างใจ  หมายถึง การเป็นผูน้าํทีไดรั้บการยอมรับและการไวว้างใจจาก
เพือนร่วมงานและผูที้เกียวขอ้งทงัในและนอกองคก์ร 

13. ดา้นการสนบัสนุน  หมายถึง การไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูล  งบประมาณ  อุปกรณ์
และเครืองมือต่างๆเพือสามารถนาํมาพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน  และสามารถดาํเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้
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ข้อที ข้อความ 

 ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

     
1. วสิัยทศัน์(Vision)      

. การยอมรับการเปลียนแปลง(Accept change 

and transformation) 
     

. ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate)      

. ความมุ่งมนั (Determine)      

. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player)      

. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity)      

. การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model)      

. การอุทิศตน (Dedication)      

. การยดืหยุน่ (Flexible)      

. ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem 

solving) 

     

. เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each 

other ideas) 

     

. ความไวว้างใจ (Trust)      

. การสนบัสนุน(Support)      

 

ตอนท ี   ข้อเสนอแนะเพมิเตมิ ……………………………………….………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่านทใีห้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
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แบบสัมภาษณ์ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เรือง  การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

 

ชือ..............................................................ตาํแหน่ง...................................................... 
สถานทีทํางาน...................................................................................................................................... 

วนัที.....................เดอืน..............................................พ.ศ................................... 
*********************************************************************************** 
1.  ท่านคิดวา่รูปแบบขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 

2.  ท่านคิดวา่ความมุ่งหมายขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 

3.  ท่านคิดวา่โครงสร้างการบริหารงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านเป็นแบบใด 

4.  ท่านคิดวา่สภาพการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านไดแ้ก่กิจกรรม 

     ส่วนกลางกิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬากิจกรรมศิลปวฒันธรรมและกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์ป็น 

     อยา่งไร 

5.  ท่านคิดวา่ปัญหาการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาไดแ้ก่อะไรบา้ง 

6.  ท่านคิดวา่สภาพการดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณดา้น        

     สถานทีและอุปกรณ์ดา้นการบริหารจดัการเป็นอยา่งไร 

7.  ท่านตอ้งการในการพฒันาการบริหารกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาดา้นบุคลากรดา้นงบประมาณดา้นสถานที 

     และอุปกรณ์ดา้นการบริหารจดัการอยา่งไรบา้ง 

8.  ท่านคิดวา่วฒันธรรมองคก์รขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาของท่านเป็นอยา่งไร 

9.  แนวปฏิบติัทีดีขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านคืออะไรมีลกัษณะอยา่งไร 

10.  จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านคืออะไร 

11.  ปัจจยัเงือนไขอะไรทีทาํใหอ้งคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านประสบความสาํเร็จ 

12.  องคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านสร้างการมีส่วนร่วมจากการดาํเนินงานทีทาํ 
        อยา่งไร 

13.  ท่านมีขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของท่านอยา่งไรบา้ง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 
เรือง  การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 

ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไป 
1.  ชือสกลุผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
2.  อายุ.............................ระดบัศึกษา............................................................................................................. 
3. ตาํแหน่ง.............................. สถานททีาํงาน................................................................................................ 
4. ประสบการณ์ในการทาํงานเกยีวกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา......................................... 
5. ความเชียวชาญเฉพาะเกยีวกบัองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา................................................. 
6. วนัทใีห้สัมภาษณ์ วนัท.ี...................เดอืน......................................................พ.ศ.................................... 

 
ส่วนที 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันสถานการณ์และแนวโน้มทีเกิดขึนทีอาจส่งผลต่อการเสริมสร้าง

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. - ) 

1. จุดแขง็และจุดอ่อนในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน 

ประเทศไทยมีอะไรบา้ง 

2.  โอกาสและอุปสรรคในการพฒันากิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใน 

ประเทศไทยมีอะไรบา้ง 

3.  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาจะส่งผลกระทบเชิงบวกในสถาบนัอุดมศึกษา 
ในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) อะไรบา้ง 

4.  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาจะส่งผลกระทบเชิงลบในสถาบนัอุดมศึกษาใน 

ทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) อะไรบา้ง 

5.  การดาํเนินงานกิจการนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557- 

2566) ทเีป็นไปได้มากทสุีด มีอะไรบา้ง 
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ส่วนท ี   แนวทางการพฒันาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษา 
 แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566)  ควรจะมีลกัษณะอยา่งไร 

1. วสิัยทศัน์(Vision) 

2. การยอมรับการเปลียนแปลง(Accept change and transformation) 

3. ความสามารถในการจูงใจ (Ability to motivate) 

4. ความมุ่งมนั (Determine) 

5. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork player) 

6. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

7. การเป็นแบบอยา่งทีดี (Role model) 

8. การอุทิศตน (Dedication) 

9. การยดืหยุน่ (Flexible) 

10. ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem solving) 

11. เคารพความคิดเห็นของผูอื้น (Respect each other ideas) 

12. ความไวว้างใจ (Trust) 

13. การสนบัสนุน(Support) 

 

ส่วนท ี  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )   

.  ระบบกลไกทีเป็นเงือนไขขับเคลือนการดําเนินงานขององค์กรนิสิต /นักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557-2566) เพือพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ปสู่การ
ปฏิบติัควรมีวธีิการอยา่งไร 

.  ขอ้เสนอแนะอืนๆเพือการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ.2557-2566) 
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แบบประเมิน 
(ร่าง)  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - ) 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชีแจง  

  โปรดแสดงความคิดเห็นเกียวกบั (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )  ใน
ดา้นความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิง
นโยบายดงักล่าว  โดยแบบสอบถามฉบบันีมี  ตอน  ดงันี 

   . ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. - )   

2.  ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการปรับปรุง (ร่าง) ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง 

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.

- )   
 

ตอนที    ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ   
ผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. - )   

คําชีแจง  ใหท่้านทาํเครืองหมาย ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  ดงันี 
โดยที     หมายถึง    ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีความถกูตอ้ง  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

   และความเป็นประโยชน ์ ในระดบัมากทีสุด 

 4   หมายถึง   ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีความถกูตอ้ง  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

   และความเป็นประโยชน ์ ในระดบัมาก 

 3   หมายถึง   ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีความถกูตอ้ง  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

  และความเป็นประโยชน ์ ในระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง    ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีความถกูตอ้ง  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

   และความเป็นประโยชน ์ ในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีความถกูตอ้ง  ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้  

   และความเป็นประโยชน ์ ในระดบันอ้ยทีสุด



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  การส่งเสริมทกัษะความคดิเชิงสร้างสรรค์และพฒันาความคดิเชิงระบบ 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   นิสิต/นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรคร์วมทงัสร้างสรรคส์ิงใหม่ๆและปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ 
กลยุทธ์ท ี . ฝึกการระดมความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาความคิดเชิงระบบสามารถแกไ้ข
ปัญหา  สือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน รวมทงัเพือสร้างสรรคส์ิงใหม่และปรับเปลียนได้
ตามสถานการณ์ 

                    

เป้าประสงค์ท ี   นิสิต/นกัศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้เกียวกบักิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ท ี2.1 แลกเปลียนเรียนรู้  จดัการความรู้  (KM ) แบ่งปันขอ้มูล 360 องศา ถอดรหสั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากบัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษา  นิสิต/นกัศึกษา  อาจารยท์ีปรึกษา  
กองกิจ  ผูบ้ริหาร 

                    

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี    การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมภีาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   สนบัสนุนและส่งเสริมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือพฒันามหาวทิยาลยั 
กลยุทธ์ที .   จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผูน้ําองค์กรนิสิต/

นกัศึกษา(Leadership  Training  Program)ตามระดบัชนัปี(Year Base  Planning)  เพือเตรียม
ความพร้อมการเป็นผูน้าํยคุใหม่   

                    

กลยุทธ์ท ี .   เสริมสร้างพลงัอาํนาจ(Empowerment)ใหก้บัผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาของ
สถาบนัโดยการใหโ้อกาสใหพ้ืนทีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

                    

เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ความสามารถและความชาํนาญของสาํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ  เพือฝึกทกัษะเพิมเติมและเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคใ์หก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษารวมทงัเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ท ี .   พฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษาเพือการสือสารและการติดต่อประสานงานและ
สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศอาเซียนและเทคโนโลย ี เพือฝึกทกัษะเพิมเติม
ใหก้บัผูน้าํนิสิต/นกัศึกษา 

                    

กลยุทธ์ที .   ส่งเสริมการจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสันโดยผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นเพือฝึกทกัษะความเป็นผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆ   

                    



 
 
 

 
 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลยุทธ์ที .   บูรณาการกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาทวัไปวชิาในสาขาวชิาหรือวชิาเอก  หรือเสนอรายวชิาใหม่  เพือพฒันาคุณลกัษณะ
ของความเป็นพลเมืองของประเทศโดยเนน้การเขา้ถึงชุมชนรอบสถาบนัเป็นหลกั โดยมอง
รอบดา้น  บูรณาการองคค์วามรู้และกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

                    

เป้าประสงค์ท ี   สนบัสนุนใหน้ิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและจดัทาํหลกัฐานการเขา้ร่วมของนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ท ี .   กาํหนดใหม้ีการบนัทึกกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาในใบรับรองการเขา้ร่วม
กิจกรรม(Activity Transcript)โดยการระบุชวัโมงขนัตาํของกิจกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 

                    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมบรรยากาศทเีออืต่อการทาํกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัจดับริการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวตินิสิต/

นกัศึกษาทงัในดา้นร่างกายอารมณ์และสงัคมรวมถึงการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ที .   พัฒนาพืนทีดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาให้มีบรรยากาศเอือต่อการ
ดาํเนินงาน(Happy Workplace)โดยมีสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีทนัสมยั  ครบครัน
ปลอดภยั 

                    

เป้าประสงค์ที  วิเคราะห์และจดัอตัรากาํลงัคนทีดูแลนิสิต/นักศึกษาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ ทนัต่อยุคสมยัและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของอาจารยท์ีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ท ี .   จดัตงัหน่วยงาน  อาจารยท์ีปรึกษา เจา้หนา้ทีดูแลรับผิดชอบการพฒันาผูน้าํ
นิสิต/นกัศึกษาของสถาบนัทีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาบนัเพือการจดั
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

                    

กลยุทธ์ท ี .   ฝึกอบรมและพฒันาอาจารยท์ีปรึกษา  บุคลากร  และผูเ้กียวขอ้งกบัผูน้าํองคก์ร
นิสิต/นกัศึกษาเพือทนัต่อยคุสมยัใหม้ีประสบการณ์  ทกัษะ  ในการดาํเนินกิจกรรมนิสิต/

นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ รวมถึงการทาํวจิยั  บทความ  เขียนหนงัสือ  โดยส่งไปอบรม  ศึกษา
ต่อ  ประชุม 

                    

 



 
 
 

 
 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลยุทธ์ท ี .   ส่งเสริมเวลาทาํงานดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา  รวมถึงลดภาระงานดา้นอืนๆ 

ของอาจารยท์ีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษารวมถึงการส่งเสริมและพฒันาอาจารยร์ุ่นใหม่
เพือบริหารองคก์รนิสิต/นกัศึกษารุ่นใหม่  (Gen Z) 

                    

กลยุทธ์ท ี .   ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณใหก้บัอาจารยท์ีปรึกษากิจกรรม
นิสิต/นกัศึกษาเพือเกิดแรงจูงใจในการทาํงานและสนบัสนุนใหบุ้คลากรฝ่ายกิจการนิสิต/

นกัศึกษาจดัทาํผลงานทางวชิาการ และงานวจิยัดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา 

                    

เป้าประสงค์ท ี  วเิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารงบประมาณโดยยดึหลกัความคุม้ค่า  ชดัเจนและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ท ี .  จดัสรรงบประมาณเพือพฒันาผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเพิมมากขึน                     
เป้าประสงค์ท ี   พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษาทีมีประสิทธิภาพโดยเชือมโยงกบัระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 
กลยุทธ์ท ี .  พฒันาระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ดา้นกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษากฎระเบียบ  แผน  

ขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรม  ผลการดาํเนินงาน  รูปภาพ และการขอเอกสาร  ประสานงานให้
สะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

                    

กลยุทธ์ท ี .  พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์เพือใหผู้ป้กครองสนบัสนุนบุตรหลานเขา้ร่วม
ทาํกิจกรรมและจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคเ์พือใหน้ิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
สมคัรใจ 

                    

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทงัภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ท ี .   ส่งเสริมเวทีกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรคท์งัในและต่างประเทศ ให้
เกิดการเรียนรู้  (learning  by  doing)ในเรืองของชุมชน สงัคม วฒันธรรม การท่องเทียว 

                    

เป้าประสงค์ท ี  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถินหน่วยงานรอบมหาวทิยาลยั และพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบั
ต่างประเทศ 

                    

กลยุทธ์ท ี .  สร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถินและหน่วยงานรอบมหาวิทยาลยัเพือพฒันา สร้าง
ความยงัยนืและเรียนรู้วถิีชีวติของชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

                    

กลยุทธ์ท ี .  พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมองคก์รนิสิต/นกัศึกษา   รวมถึงส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการระหวา่งองคก์รนิสิต/นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยกบัต่างประเทศ
และประเทศในอาเซียน เพือศึกษาดูงาน  แลกเปลียนเรียนรู้ภาษา  แลกเปลียนความคิด พหุ
วฒันธรรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

                    

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การพฒันาระบบการบริหารจดัการกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   กาํหนดนโยบาย บริหารงานทีชดัเจนและวางแผนพฒันาทีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและแผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท ี .   พฒันานโยบาย แผนกิจกรรมการพฒันาลกัษณะภาวะผูน้าํของนิสิต/นกัศึกษา
เชิงสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์และทกัษะในศตวรรษที  

                    

กลยุทธ์ท ี .2 กาํหนดแผนพฒันาภาวะผูน้าํของนิสิต/นกัศึกษาระยะสนั  ปี และระยะยาว 10

ปี เพือใหก้ารบริหารจดัการมีความต่อเนือง  รวมถึงผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที 
                    

กลยุทธ์ท ี .3 กาํหนดเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ความเป็นผูน้าํองคก์รนิสิต/นกัศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ทีชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบทของสถาบนัและคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

                    

เป้าประสงค์ท ี2  การนาํระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันางานดา้นกิจการนิสิต/นกัศึกษา 
กลยุทธ์ท ี2.   ปรับปรุงและพฒันากิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาใหม้ีความทนัสมยั ยดืหยุน่ 

สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงและมาตรฐาน TQF และการประกนัคุณภาพ   
                    

เป้าประสงค์ท ี3  จดับริการและสวสัดิการและระบบการช่วยเหลือนิสิต/นกัศึกษาดา้นต่างๆทีมีคุณภาพและเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
กลยุทธ์ท ี3.   ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมเสริมอาชีพเพือมีรายไดร้ะหวา่งเรียนจดัหาทุนสนบัสนุน
การทาํกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์การทาํงานร่วมกนัและส่งเสริม
การไดง้านทาํของบณัฑิต 

                    

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี 5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

ประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี   การส่งเสริมวนิัย คุณธรรม  จริยธรรม บําเพญ็ประโยชน์  จติอาสา  เชิดชูเกยีรติ 

กลยุทธ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เป้าประสงค์ท ี   นิสิตนกัศึกษาเป็นผูม้ีวนิยั คุณธรรม  จริยธรรม และบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  

กลยุทธ์ที .   ปรับปรุงกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆและ
โครงการเพือสงัคมมากขึน รวมถึงโครงการเพือพฒันาสถาบนัอยา่งชดัเจน 

                    

กลยุทธ์ที .2นิสิต/นักศึกษามีภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์  เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม 

อดทนเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมี  IQ EQ CQ 

MQ PQ AQ 

                    

เป้าประสงค์ท ี2  การจดัระบบความสมัพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าอยา่งเขม้แขง็และยงัยนื 
กลยุทธ์ที 2.   สร้างระบบศิษยเ์ก่าทีเขม้แข็งเพือให้เกิดความผูกพนัและช่วยเหลือเกือกูลกนั
ระหวา่งผูน้าํนิสิต/นกัศึกษารุ่นพีรุ่นนอ้ง 

                    

เป้าประสงค์ท ี3 จดัใหม้ีการประกาศเกียรติคุณศิษยเ์ก่าดีเด่นและรางวลัประเภทต่างๆ 
กลยุทธ์ท ี3.   ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าทีประสบความสาํเร็จในวิชาชีพ  อาจารย ์ 

เจา้หน้าที  ผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งกบัองคก์รนิสิต/นักศึกษาและทาํความดีสร้างชือเสียงให้กบั
สถาบนัเพือเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นิสิต/นกัศึกษาทวัไป 

                    

ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย ท ี 6 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
และหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

ที่ศธ 0520.107 (นฐ) / 4884                                       บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
         พระราชวังสนามจันทรนครปฐม 73000

   
            16    กันยายน   2556 
 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ   ศิริสรรหิรัญ 

  
 ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ
ทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
ใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหจักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ศธ 0520.107 (นฐ) / 4884                                       บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
         พระราชวังสนามจันทรนครปฐม 73000

   
            16    กันยายน   2556 
 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนายุส  ธนธิต ิ

  
 ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ
ทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ   ในการน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหจักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
 

522 



 

 
 

 

                     บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    โทร.ภายใน  22530 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 5335  วันที่  30  กันยายน  2556 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เรียน  ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ 
  
 ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ
ทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธในการน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
ใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหตามที่เรียนมาขางตนนี้  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 

 

 

523 



 

 
 

 

                     บันทกึขอความ 
 

สวนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    โทร.ภายใน  22530 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 4883  วันที่  30  กันยายน  2556 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เรียน  ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
  
 ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ
ทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธในการน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  โปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย
ใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหตามที่เรียนมาขางตนนี้  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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                     บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร    โทร.ภายใน  22530 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 4882  วันที่    16    กันยายน   2556 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เรียน  ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส 
  
 ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ
ทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัย เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหตามที่เรียนมาขางตนนี้  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ศธ 0520.107 (นฐ) /  5486                                  บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

      พระราชวังสนามจันทรนครปฐม 73000
   

           4  ตุลาคม 2556 
 
เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
 

ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูนําองคกรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงคจะขอทดลอง
เครื่องมือวิจัยกับประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการอ่ืนๆในองคการบริหารองคการ
นิสิต   เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหกับนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
  

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย“มุงสงเสริม สนับสนนุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ที่ศธ 0520.107 (นฐ) /  พิเศษ      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

      พระราชวังสนามจันทรนครปฐม 73000
   

           11 ตุลาคม 2556 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน 

ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูนําองคกรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”มีความประสงค
จะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนายก  รองนายก  เลขานุการ  และกรรมการอ่ืนๆในองคการบริหาร
องคการนิสิตนักศึกษา  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงเจาหนาที่ทราบ  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหจักเปนพระคุณยิ่ง 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
      รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788  
  

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย“มุงสงเสริม สนับสนนุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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รายชือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนิสิต/นักศึกษา 

 

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ์ดร. ธนิต  ธงทอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวทิยาลยับูรพา 

8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวทิยาลยัพะเยา 
9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  มหาวทิยาลยัมหิดล 

10. หวัหนา้ส่วนพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

12. ผูอ้าํนวยการส่วนกิจการนกัศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

13. นายกองคก์ารบริหารองคก์ารนิสิต(บางเขน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

14. นายกองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

15. ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

16. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

17. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวทิยาลยันเรศวร 

18. ผูอ้าํนวยการกองกิจการนิสิต  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

19. ผูบ้ริหารกองกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

20. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินวิโรฒ 

21. ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

22. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

23. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ที่ศธ 0520.107 (นฐ) /  4884      บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

      พระราชวังสนามจันทรนครปฐม 73000
   

                 11  ธันวาคม  2556 
 
เรื่อง  ขอสัมภาษณ 
 

เรียน   
  
  ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูนําองคกรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)” มีความประสงค
จะขอสัมภาษณทาน เพ่ือประกอบการทําวิจัย  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทานโปรดใหสัมภาษณแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                              (ผูชวยศาสตราจารยดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                               รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย 

        รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
 

ปณิธานของบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนนุ เพอืพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 
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รายชือผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์   
 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์  สินลารัตน์    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พนัธ์ศกัดิ  พลสารัมย ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ดร.อจัฉรา ไชยปูถมัภ ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

. รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. ผูช่้วยศาสตราจารยท์นัตแพทยบ์ณัฑิต  จิรจริยาเวช  มหาวทิยาลยัมหิดล 

. ดร.จิรวฒัน์  วีรังกร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน 

. ดร.พชัรา  เดชโฮม   มหาวิทยาลยัมหิดล 

. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  เตโชวศิาล  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. รองศาสตราจารย ์ดร.เชาวลิต   ลิมมณีวจิิตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ต่อศกัดิ   แกว้จรัสวไิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

. อาจารย ์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

. นายกมล  แมลงทบั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. นายอุกฤษฎ ์มนูจนัทรัถ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

. นายสุกิจ  ติดชยั  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

. นายสุริยา   เสถียรกิจอาํไพ   สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

. อาจารย ์ ดร.ดนยั   เทียนพุฒ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

. รองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ที่ศธ 0520.107 (นฐ) / พิเศษ                              บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                              พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
  
             13  มกราคม  2558 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน  
  
  ดวย นางสาวทิพยวรรณ  สุขใจรุงวัฒนา  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูนําองคกรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)” มีความประสงค
จะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากทาน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                               รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

        รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม   โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม  สนับสนนุ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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รายชือผู้เชียวชาญในการในการเกบ็รวบรวมข้อมูล (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 
1. รองศาสตราจารย ์ ดร.บรรจบ   ภิรมยค์าํ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

. รองศาสตราจารย ์ อุดร  รัตนภกัดิ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

. รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. รองศาสตราจารยส์มประสงค ์  น่วมบุญลือ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนายสุ  ธนธิติ  มหาวทิยาลยัมหิดล 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ต่อศกัดิ   แกว้จรัสวไิล  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

7. นายกมล   แมลงทบั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. นายอุกฤษฎ ์  มนูจนัทรัถ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

. ดร.พชัรา  เดชโฮม   มหาวิทยาลยัมหิดล 

. นางสาวนรีรัตน์  ทบัทองกุล  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. ดร.นิรุทธ์  วฒัโนภาส  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

. นายอนิรุธ   สุขจิตต ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

. นายกิตติ   เศวตกิตติกุล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

. นายสมเกียรติ   ไทยปรีชา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

. วา่ทีร้อยตรี สมชาย   รักกลาง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 

ชีอ – สกุล  นางสาวทิพยว์รรณ   สุขใจรุ่งวฒันา 
  
ทอียู่   58  หมู่  6  ต.บางหลวง  อ.บางเลน  จ.นครปฐม   73190 

 
ประวตัิการศึกษา 
ปีพุทธศกัราช  2550 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 

คณะศึกษาศาสตร์  สาขาเกษตรและสิงแวดลอ้มศึกษา 
 

ปีพุทธศกัราช  2552  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพฒันศึกษา 

 
ปีพุทธศกัราช  2554  เขา้ศึกษาต่อ  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพฒันศึกษา 

 
สถานทีทาํงาน  วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล  
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