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การวิจยั ครั้งนีม้ ีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพ
ของผูปกครอง กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 381 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาคะแนนเฉลีย่ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ
ผลการวิจยั พบวา
1. นิสิตมีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก
2. นิสิตชายและหญิงมีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน
3. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นิสิตที่มีภูมิลาํ เนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับตางจังหวัดมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวน
ดานความเปนผูนํา และดานฐานทางวิชาการ ไมพบวาแตกตางกัน
5. นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน
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The purposes of this study were to investigate and compare the characteristics of
students in Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University regarding to the aspects of
leadership, virtue morality, creativity and academic base classified by gender, program of
study, native home, and the occupation of parents. The sample were three hundred and
eighty one students studying in the first semester of 2011 academic year. The instrument for
data collection was a five-rating scale questionnaire. Data were statistically analyzed by
frequency, arithmetic mean, standard deviation, a t-test, one-way analysis of variance, and
Scheffe´ paired test.
The findings revealed that:
1. The characteristics of students in all aspects were at a high level.
2. There was no significant difference between the characteristics of male and
female students in all aspects.
3. There was a significant difference among the characteristics of students with
different program of study in all aspects.
4. There was a significant difference between the characteristics of the students
who live in Bangkok and metropolitan and the one who live in provinces in the aspects of
virtue morality and creativity, except the aspects of leadership and academic base. .
5. There was no significant difference among the characteristics of students with
different occupation of parents in all aspects.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก และเกิด
การแขงขันในทุกดาน สงผลใหการดําเนินชีวิตในสังคมมีความสลับซับซอนมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย
คนในสังคมจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อใหอยูในสังคมยุคใหม (โกวิท
ประวาลพฤกษ. 2542 : 20) ซึ่งคนในสังคมยุคใหมควรมีขีดความสามารถสากล ไดแกความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ทั้งกวางและ
ลึก ความสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดรอบคอบ คิดอยางมี
วิจารณญาณ ตลอดจนสามารถวางแผนแกปญหาเชิงอนาคตได (อําพล จินดาวัฒนะ. 2542: 11) ใน
การที่จะพัฒนาคนในยุคปจจุบันใหมีความสามารถดังกลาวไดนนั้ การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมาก
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีศกั ยภาพใหเกิดความสมดุลในดานปญญา จิตใจ และ
สังคม ทั้งในดานความคิด คานิยม และพฤติกรรม ทําใหเกิดคุณคาและคุณประโยชนในฐานะ ความ
เปนมนุษย เปนพลเมืองที่ดีมีวินยั มีคุณธรรมและใฝรูใฝเรียน มีคุณประโยชนแกสงั คมในฐานะ เปน
ผูผลิต ผูสรางสรรค มีความรู ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางานใหสังคมมีความเจริญกาวหนา
(โกวิท ประวาลพฤกษ. 2542: 20-23) ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สมาคม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National School Boards Associations of
America – NSBA) ไดตั้งขอสังเกตวา มีแตเพียง “การศึกษา” เทานั้นที่เปนองคกรหลักของสังคมในการ
เตรียมความพรอมใหแกผูคนเพื่อการเผชิญกับสถานการณความเปลีย่ นแปลงของโลก และการสราง
ความเชื่อมัน่ ตอความสําเร็จของสังคมโลกในอนาคต ซึ่งนั่นยอมหมายความวา “การศึกษา” จะตอง
ไดรับการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นนัน้ ๆ ดวยเชนกัน
(NSBA.2004: ออนไลน)
สําหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พงึ ประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง และเพือ่ ใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554: ออนไลน) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค ทัง้
ในฐานะพลเมืองและพลโลก (คนเกง คนดี และมีความสุข) เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท ี่การ
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พัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย
พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทัง้ ในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกทีพ่ งึ ประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มงุ พัฒนาผูเ รียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน และมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู การเรียนรู
ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริม
และสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
ตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการทีห่ ลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม
จะนํามาซึง่ การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ
รวมทัง้ การเพิม่ ศักยภาพการแขงขันของประเทศ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2554: ออนไลน)
ในการจัดการศึกษาดานศิลปกรรมศาสตร กระแสคลื่นทางความคิดและรูปแบบของ
ศิลปวัฒนธรรมจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดหลั่งไหลเขาสูประเทศไทยอยูตลอดเวลา นับตั้งแตกอ น
สงครามโลกครั้งทีห่ นึง่ เปนตนมาไดทวีกาํ ลังแรงขึ้นทุกทีจนทําใหความตองการเรียนรูถึงบอเกิดที่มาของ
ความคิด เกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน รูจักใชหลักสุนทรียภาพและวิธกี ารสรางงานมี
จํานวนมากขึน้ ในหมูของนิสิตนักศึกษา (กําจร สุนพงษศรี. 2554: บทนํา) ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในการศึกษระดับอุดมศึกษาเปน
การศึกษาศิลปะโดยตรง ซึง่ ผูเขาเรียนจะตองไดรับการแนะแนวเปนอยางดีจึงตัดสินใจเลือกเขาเรียนได
การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษานั้นครูผสู อนควรจะตองมีความเชื่อในการพัฒนามนุษยใหเต็มตาม
ศักยภาพสองประการคือ เชือ่ วาความใฝรหู รือทัศนคติแสวงหาเปนคุณสมบัติที่มีคา ยิ่งที่จะตองปลูกฝง
ใหแกนิสิตทุกคนและเชื่อวามนุษยสัมพันธเปนคุณสมบัตทิ ี่มีคายิ่งที่ตองสรางใหนิสิตทุกคน ดังนัน้ เมื่อ
ตองการปลูกฝงใหเกิดก็ตองใหนิสิตไดทํากิจกรรมตางๆ มาก ๆ ใหศึกษาวิชาตางๆ เชน ใหศึกษา
วิชาเอกและศึกษาวิชาโท วิชาเลือก เมื่อไดทํามาก ไดแกปญหามาก ความเชื่อมัน่ ในตนเองก็จะเกิดและ
เมื่อเกิดความเชื่อมั่นแลว ใหรูจักมีมนุษยสัมพันธ ใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรมตาง
ๆ ก็จะทําใหมที ัศนคติแสวงหากวางขวางและเห็นความสําคัญของสังคมเปนรูปธรรมมากขึน้ หากให
เชื่อตามความใฝรูอยางเดียว มีความเชื่อมัน่ มาก อาจทําใหเกิดการหลงตัวเองได เรื่องนี้สาํ คัญมาก เมื่อ
ปลูกฝงความเชื่อมั่นใหแสวงหาแลว ตองใหมีมนุษยสมั พันธควบคูกนั ไป หากเกิดคุณสมบัติเพียงดาน
เดียวจะเกิดการหลงตัวเองและเกิดทางอุดตันทางปญหาในที่สุด อยูในสังคมไมได ซึ่งทัศนคตินี้มี
ความสําคัญยิง่ ในกระบวนการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2546: 47-48)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนา
กาวหนาภายใตปรัชญา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” มาโดยตลอด โดยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุง มั่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความรูประดุจนักปราชญ
และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล และมีจุดประสงคหลักในการพัฒนานิสิต และการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคซงึ่ ไดแก มีความสามารถในการ
วิเคราะห การสังเคราะห การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูใหม และมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเปนบัณฑิตที่มีจิตสํานึกสูงตอสังคมและชุมชน ที่มงุ ชวยเหลือพัฒนาประชาชน
ผูดอยโอกาสตาง ๆ พัฒนาหลักสูตรและวิธกี ารสอนใหเอือ้ ตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีลกั ษณะ
ที่พงึ ประสงคสงเสริมการพัฒนาศูนยขอมูลและแหลงความรูใหไดมาตรฐาน เนนการใหบริการทั้งใน
และนอกเวลาราชการ ทัง้ ยังมีกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
และคุณคาของความเปนไทยเชื่อโยงกับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกดวย
วางแผน และประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทีม่ ชี ื่อเสียงในตางประเทศเพื่อรวมกันผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มขึน้ (กองแผนงาน สํานักอธิการบดีฝา ยแผน และพัฒนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2542: 83)
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะวิชาที่จัดการศึกษา ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ
แพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยัง่ ยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ สํานักนวัตกรรมการ
เรียนรูและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งในคณะวิชาของมหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปกรรมศาสตรนั้นมี
ประวัติศาสตรที่ยาวนานคณะหนึ่ง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรบั
การสถาปนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเพื่อใหเปนองคกรทางการศึกษาดาน
ศิลปกรรมศาสตรระดับอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอีกองคกรหนึง่ จากการที่แผนกวิชาศิลปศึกษา ได
กอกําเนิดขึ้นในคณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรในป พ.ศ.2511 นั้น
นับเปนจุดเริ่มตนของสังคมไทยที่ไดพัฒนาการศึกษาทางดานศิลปศึกษาในระบบโรงเรียน มาสูระดับ
ปริญญา ซึ่งกอนหนานั้นจะมีเพียงโรงเรียนเพาะชาง (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง)
เพียงแหงเดียวเทานัน้ ที่ผลิตนักศึกษาทางดานศิลปศึกษาในระดับอนุปริญญา เมือ่ แผนกวิชา
ศิลปศึกษาไดปรับตัวเปนภาควิชาศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ในป พ.ศ. 2518 จึงไดขยายการผลิตบัณฑิตและงานวิชาการจากศิลปการศึกษาไปสู
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ศิลปะในแนวกวางยิง่ ขึ้น โดยการเปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะ ซึ่งเปน
หลักสูตรที่มงุ เนนความสามารถทางดานการออกแบบสื่อสารเปนหลัก จากการขยายตัวของสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจไทย บัณฑิตสวนใหญจากหลักสูตร ไดเขาไปมีบทบาทในงานออกแบบสื่อสารใน
สังคมสมัยใหมไดเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนการขยายตัวของภาควิชาศิลปะและ
วัฒนธรรม ในป พ.ศ. 2530 ไดมีการขยายบทบาททางดานศิลปกรรมศาสตร ไปสูการเปนคณะ
ศิลปกรรมศาสตร โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ไดรับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2536 (คณะศิลปกรรมศาสตร.
2550: 6) หลังจาก พ.ศ. 2536 ก็ไดรับการสถาปนาเปนคณะศิลปกรรมศาสตร ในระดับปริญญาตรี เปด
สอนทัง้ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท
เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิตถึงพุทธศักราช 2546 ไดเปดสอน
ในระดับปริญญาตรี 15 วิชาเอก ภายใต 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชา
การออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชา
นาฎศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน (วิรุณ ตัง้ เจริญ.
2546: 12)
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงเนนพัฒนานิสิต ใหนิสิตเปน
ศูนยกลางการเรียนรู สรางนิสิตทุกสาขาใหมีความสงางามในอาชีพ พรอมทั้งความสามารถและความรู
ความคิดหรือทักษะกับปญญา ทักษะกับวิชาการ พัฒนานิสิตใหเปนปญญาชนที่แสวงหา มีภูมิปญ
 ญา
มีความคิด สรางสรรคทั้งตนเองและสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ มีชีวิต และมีวิชาชีพ อยูเพื่อตนเองและ
เพื่อผูอื่น อยูอยางมีความสุข มีระเบียบวินยั และอยูใหเกิดสันติสุข (วิรุณ ตั้งเจริญ.2546: 56-58) และ
มุงเนนการพัฒนาดานคุณลักษณะนิสิต 4 ดาน คือ ดานความเปนผูน ํา โดยสงเสริมใหนกั ศึกษามีความ
เปนผูนาํ มีความรูความสามารถที่จะโนมนาว หรือชักจูงบุคคลอื่นใหมาทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่ดงี าม แสดงออกมาให
เห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม ดาน
ความคิดสรางสรรค โดยสงเสริมใหนักศึกษาสรางสรรคผลงาน และมีความสามารถในการคิดได
กวางไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของสิง่ ตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอ
ปญหา ทําใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา และดาน
ฐานทางวิชาการ โดยใหนักศึกษามีความรูและทักษะในแตละสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมอยางรู
เรื่องราวขอเท็จจริงอยางแทจริง และแสดงออกเปนพฤติกรรมที่เรียกเอาสิ่งที่สะสม หรือจําไดออกมาให
ปรากฏ ใหสงั เกตไดและสามารถวัดได (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2546: 221)
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จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และนิสิตของคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกีย่ วกับคุณลักษณะของนิสิตของคณะฯ พบวา
1. ดานความเปนผูนํา นิสิตที่พบเห็นในปจจุบันยังมีความเปนผูนาํ ที่ไมถกู ตองเทาที่ควร การ
เปนผูนาํ นั้นตองสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นไดดว ยแตนิสิตมีความมัน่ ใจและมีความตัวของ
ตัวเองสูง นิสิตจึงไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจะใชการตัดสินใจแตเพียงผูเ ดียว (ปรวัณ
แพทยานนท. 2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้นิสิตบางคนยังไมรูจักกาลเทศะตอสาธารณะ นิสิตยังขาด
ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ขาดความรับผิดชอบและยังไมคอ ยรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่นและยังไมกลาที่
จะเปนผูน ํา (วิทวัส กรมณีโรจน. 2553: สัมภาษณ) ในการทํางานรวมกันเปนกลุม นิสติ บางคนไมคดิ ที่
จะเปนผูน ําคิดแตจะเปนผูตามแตเพียงอยางเดียว (ระวิวรรณ วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) อีกทัง้ ยัง
มีทัศนคติกับการเปนผูน ําที่ผดิ โดยคิดวาจะตองแขงขันใหตัวเองไดเปนผูนาํ เพื่อเอาชนะผูอนื่ และบาง
คนไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือลงมือทํากิจกรรมเนื่องจากชอบตามเพื่อน (มาดาพร นอย
นิตย. 2553: สัมภาษณ)
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม นิสติ สวนใหญไมตรงตอเวลา มีความออนนอมถอมตนนอย
(อภิธรรม กําแพงแกว. 2553: สัมภาษณ) และบางคนไมรูจักการแบงปน การใหอภัย และไมคอยมี
ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสว นรวม (มาดาพร นอยนิตย.2553: สัมภาษณ)
และบางสวนทุจริตในการสอบ กลับบานดึกและอางกับผูปกครองวา ตองอยูท ํากิจกรรมหรือทํารายงาน
ที่มหาวิทยาลัย (นําพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ)
3. ดานความคิดสรางสรรค นิสติ บางคนยังไมสามารถใชแนวความคิดสรางสรรคผลงานได
เนื่องจากการทํางานเปนกลุม เมื่อเพื่อนคิดแลวก็ไมชวยเพื่อนคิดที่จะสรางสรรคงาน บางคนไมรูจักการ
วางแผนและแกปญหาในการสรางสรรคอยางแทจริงหรือบางคนก็ขี้เกียจที่จะคิดและสรางสรรคผลงาน
พอถึงเวลาที่ตอ งสรางสรรคผลงานของตนเองอาจจะมีการลอกเลียนแบบผลงานเกาจากรุนพีห่ รือจาก
การสรางสรรคผลงานทีม่ ีอยูแ ลว (ระวิวรรณ วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้นิสิตบางคนยังมี
ความเขาใจงานของตนเองอยูเพียงผูเดียวจึงสงผลตอการถายทอดในการสรางสรรคผลงาน (มาดาพร
นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ)
4. ดานฐานทางวิชาการ นิสิตสวนใหญขาดความสนใจทีจ่ ะใฝหาความรูใหม ๆเพราะคิดวา
ตัวเองมีพื้นฐานทางวิชาการอยูแลว บางสวนมีพนื้ ฐานทางวิชาการไมเทากันและยังขาดการเอาใจใสตอ
การเรียนเกือบทุกวิชาจะสนใจในบางวิชาทีต่ นเองชอบเรียนเทานั้น ไมชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการ
อภิปรายในชัน้ เรียน ขาดความกระตือรือรนในการศึกษาเลาเรียน ไมชอบซักถามในเรื่องที่ไมเขาใจ
ชัดเจน (เมธี พันธุว ราทร. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนีน้ ิสิตบางคนยังไมคอยสนใจติดตามขาวสาร
บานเมือง และหลังจากเลิกเรียนแลวก็ไมไดขวนขวายทีจ่ ะเขาหองสมุดเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
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แตจะใชการคนควาขอมูลตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับดานการเรียนและเรื่องทั่ว ๆ ไปผานทางอินเตอรเน็ตแทน
การเขาหองสมุด (อภิธรรม กําแพงแกว. 2553: สัมภาษณ) และยังชอบจับกลุมคุยกัน หรือไมก็กลับไป
นอนพักผอน ดูโทรทัศน หรือเลนอินเตอรเน็ตที่บา นหรือหอพัก แตก็มบี างสวนที่ใชเวลาหลังเลิกเรียนใน
การออกกําลังกาย (นําพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ)
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูว ิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ตามการมุงเนนพัฒนานิสิตของคณะ ไดแก ดานความเปนผูนาํ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ เพื่อไดทราบถึงคุณลักษณะ
ของนิสิตในปจจุบัน ซึง่ นิสิตถือวาเปนปจจัยสําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้จะ
ชวยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในฝายตางๆ ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหนิสิตมีคุณลักษณะที่ดีตลอดจนเปนประโยชนตอการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา และเปนประโยชนตอคณะศิลปกรรมศาสตรตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูว ิจัยไดตั้งความมุง หมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารยของคณะศิลปกรรมศาสตร
ตลอดจนผูเกีย่ วของ เพื่อใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนนิสติ ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเปนบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค และยังเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาของนิสิต

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้เปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคปกติ ชั้นปที่ 1-4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554จํานวนทั้งสิน้ 1,615 คน
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ จําแนกเปน
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 สาขาวิชา จําแนกเปน
1.2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
1.2.2 สาขาวิชการออกแบบสื่อสาร
1.2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา
1.2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
1.2.5 สาขาวิชานาฎศิลป
1.2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
1.3 ภูมิลําเนา จําแนกเปน
1.3.1 กรุงเทพและปริมณฑล
1.3.2 ตางจังหวัด
1.4 อาชีพของผูปกครอง
1.4.1 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4.2 พนักงานหนวยงานเอกชน
1.4.3 ธุรกิจสวนตัว
1.4.4 คาขาย
1.4.5 อาชีพอิสระ
1.4.6 อาชีพอืน่ ๆ
2. ตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. คุณลักษณะของนิสิต หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังทีจ่ ัดกลุมไว 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานความเปนผูนํา หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําทีแ่ สดงออกถึง
ความเปนผูนาํ เปนบุคคลที่มคี วามรู ความสามารถที่จะโนมนาว หรือชักจูงใจบุคคลอืน่ ใหมาทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณตาง ๆ โดยมีผูนําทําหนาที่เปนผูก ํากับ ควบคุม สั่งการให
การสนับสนุน ชวยเหลือหรือทําหนาที่อนื่ ๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมในงานนัน้ ๆ เกิดประสิทธิผล
1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออก
เกี่ยวกับเปนผูม ีความดีงาม มีจิตสํานึกตอสวนรวม เห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน มีมนุษยสัมพันธที่ดที ั้งตอเพื่อนนิสิตรวมคณะ นิสิตตางคณะ รวมถึงคณาจารย บุคลากรใน
คณะและนอกคณะ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3 ดานความคิดสรางสรรค หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออก
ถึงการเปนผูม วี ิสัยทัศน เล็งเห็นปญหาในระยะยาวและสามารถนําความรูมาแกปญหาหรือวางแผน
แกปญหาไดอยางเทาทัน เปนผูที่มีความเฉียบไว สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางสรางสรรค
รวมทัง้ เปนผูม คี วามสามารถในการคิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธ
เชื่อมโยงของสิ่งตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอปญหา ทําใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลกั ษณะ
แปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา
1.4 ดานฐานทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออก
เกี่ยวกับการรูเรื่องราวขอเท็จจริงตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับทักษะในการเรียนรูทางดานศิลปะ ทฤษฎีพนื้ ฐาน
ดานความรูทางศิลปะ และสามารถนํามาประยุกตใชกับการแสดงออกทางดานผลงานในการเรียนรูได
อยางเหมาะสม
2. สาขาวิชาในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง
2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ประกอบดวย วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ วิชา
เอกสารออกแบบแฟชั่น วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ
2.2 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ประกอบดวย วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร
2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา
(ดนตรีไทย)
2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา
(ดนตรีสากล)
2.5 สาขาวิชานาฎศิลป ประกอบดวย วิชาเอกนาฎศิลปไทย วิชาเอกนาฎศิลปสากล
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2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา
2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบดวย วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดง
วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ศิลปะการแสดง
2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน ประกอบดวย วิชาเอกศิลปะจินตทัศน วิชาเอกเซรามิกส
3. ภูมิลําเนา หมายถึง สถานทีท่ ี่นิสิตอยูอาศัยกอนจะยายถิ่นเขามาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภท คือ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และตางจังหวัด
4. อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพของผูปกครองที่มอี ิทธิพลตอการศึกษาของบุตรและ
อาชีพของผูปกครองทีท่ ําใหนิสิตมีคุณลักษณะในการวิจัยครั้งนี้แตกตางกันออกไป ไดแก ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานเอกชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย อาชีพอิสระ และอื่น ๆ

สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตชายและนิสิตหญิงมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกัน
2. นิสิตที่ศึกษาตางสาขาวิชากันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกัน
3. นิสิตที่มีภูมิลาํ เนาตางกันมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกัน
4. นิสิตที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่องคุณลักษณะของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศกึ ษาคนควาขอมูลจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ
โดยนําเสนอตามลําดับสาระดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะ
2. คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
4. การจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ

1. ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะ
ความหมายของคุณลักษณะ
มีผูใหความหมายของคําวา คุณลักษณะ ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 253) ได
กลาวถึงความหมายของคําวาคุณลักษณะ หมายถึงลักษณะประจําตัวที่ชี้ใหเห็นถึงความดีที่เปนที่
ตองการ สวนสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548: 2) กลาววา คุณลักษณะ หมายถึง
ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอนื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข ทัง้ ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
ลักษณะ (Characteristic) หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะพิเศษ ในนิยาม
Competency ของ McClelland (1973) และ Dubois & Rothwell (2004) ใชคําๆนี้อธิบาย
ความหมายของ Competency วาเปนลักษณะเฉพาะทีท่ ําใหคนๆนัน้ ประสบความสําเร็จในการทํางาน
(อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2554: ออนไลน )
สรุปไดวา คุณลักษณะหมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษที่กระทําหรือแสดงออกถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถทํางานอยางประสบผลสําเร็จและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
ปกติสุข
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ความสําคัญของคุณลักษณะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกลาวไวในมาตราที่ 23 24 และ 26 เกีย่ วกับการจัดการศึกษาสรุปไดวาตองเนนความสําคัญทั้ง
ความรูและคุณธรรมการจัดกระบวนการเรียนรูตองบูรณาการความรูดานตางๆเชนความรูเกี่ยวกับ
ตนเองทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยตองผสมผสานสาระความรูเหลานัน้ ใหได
สัดสวนสมดุลกันรวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชาและใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไ ปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบการศึกษา (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545: 13-15) และ
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่มนี โยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมัน่ ขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและทัว่ ถึงโดยคํานึงถึงการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญานอกเหนือจากการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยงั ไดสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ในคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 54)
สรุปไดวา คุณลักษณะมีความสําคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู สถาบันการศึกษาตอง
มุงเนนใหนิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาใหผูเรียนมีจติ สํานึกตอสังคมไดอยางมีคณ
ุ คา

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตนักศึกษาเปนปจจัยสําคัญในสถาบันอุดมศึกษา เปนผูที่เขามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูท ี่มีความรู ความสามารถ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดนําไปประกอบอาชีพและสามารถพัฒนา
ศักยภาพตอตนเองและประเทศชาติตอไป นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีคุณลักษณะ
แตกตางไปจากกลุมอืน่ โดยจําเปนตองมีทกั ษะในการรับรู เลือกและใชประโยชนจากขาวสารไดอยาง
ฉลาดมีคุณคา และมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. (2554ข : ออนไลน) กลาววา ความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีอิทธิพลของสื่อสารมวลชนระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหมรวมทั้ง
ความเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสรางของสังคมวัฒนธรรมและความคิดทําใหเด็กเยาวชนและนักศึกษาใน
วันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใชชีวติ การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสีย่ งตางๆซึ่งสะทอน
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ถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Postmodern) ในขณะเดียวกันเริม่ มีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิต
ในอนาคตที่แตกตางไปจากลักษณะงานปจจุบัน เชน การทํางานโดยมีหลายอาชีพทัง้ ตลอดชวงอายุ
การทํางานหรือในขณะใดขณะหนึง่ การทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเสีย่ งตอความไมแนนอน
ของรายได การจับคูและเปลี่ยนคูผูรวมงาน เปนตน ซึง่ จะเปนเหตุใหเกิดความไมสอดคลองกัน
(Mismatch) ระหวางการศึกษาและทักษะอาชีพที่พงึ ประสงคในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตรแลวความสามารถที่สาํ คัญไมยิ่งหยอนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมู
คณะ การแกปญ
 หา การรับความเสีย่ ง การออกแบบ และความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอ
ตนเองและตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรมคานิยม
การศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไมเพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูและ
สมรรถนะที่จะชวยใหบัณฑิตสามารถอยูในตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดีทั้งดานการอยูรวมใน
สังคม การสรางสรรคความรูเชิงปฏิบัติและความรูพ ื้นฐานทัง้ ทางโลกปรัชญาและสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. 2554ก : ออนไลน) การพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึง่ จะเปนบัณฑิต
ที่ดีตอไปในอนาคตนัน้ จําเปนตองมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อใหคุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท ี่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขา/สาขาวิชาทีเ่ นนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัยโดย
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอยางนอยตอง
เปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. 2554ก:
ออนไลน) สอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยของทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) พัฒนาและ
สงเสริมกระบวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ทัง้ ในระดับเตรียมอุดมและระดับอุดมศึกษา 2) วางแผนแนวทางการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนนิสิตนักศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ โดยเนนให
มีความรูอยางแทจริงในดานวิชาการและวิชาชีพควบคูกบั การมีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน และนําภูมิปญญาไทยมาบูรณาการใหเหมาะสมกับทองถิน่ ชุมชน และความกาวหนาทางดาน
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วิชาการและวิชาชีพ 4) สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยใหสถาบันอุดมศึกษาในแตละ
ภูมิภาคเปนแมขายทางดานวิชาการ วิชาชีพ (สุวพร ตั้งสมวรพงษ. 2545: 1-2)
สวนสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2547: 13) ไดออกประกาศ เรื่องคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 และใหถอื เปนนโยบายในการปฏิบัตแิ ก
สถาบัน อุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย โดยกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ
วิเคราะหอยางเปนระบบ
2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
3. เปนผูมีความรูใ นศาสตรที่เกีย่ วของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบนั
4. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม
ไพฑูรย สินลารัตน (2540: 20) ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค 10 ประการ คือ
1. มองเห็นทิศทางที่เหมาะสมของสังคมพรอมรับผิดชอบ
2. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและนานาชาติตลอดเวลา พรอมมองเห็นผลกระทบ
3. มีความเชือ่ มั่นและเปนตัวของตัวเอง
4. มีหลักวิชาการ สามารถประยุกตใชได
5. รับรูปญหาสังคม มีสาํ นึกรวมกับสังคม
6. ติดตอและทํางานรวมกับคนอื่นใหสาํ เร็จอยางมีประสิทธิภาพ
7. รูถงึ ปญหามนุษยชาติ
8. มีความรับผิดชอบ
9. มีจริยธรรม มีเหตุผล
10. เปนผูนาํ
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไดจัดทํากิจกรรมในโครงการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม เพื่อเรงรัดพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา
ใหมีความรูควบคูกับการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เปนนิสิตนักศึกษาไทยทีม่ ีทั้งความเกง ความดี และความ
รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคมโดยสวนรวม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จึงได
กําหนดคุณลักษณะของนิสติ นักศึกษา ดังนี้(กําชัย จงจักรพันธ. 2545: 15-16)
1. นิสิตนักศึกษา เปนผูม ีความรูดี หมายถึง เปนผูรูจริงรูแจง ในสาขาวิชาที่เรียน ความรูด ี
ควรหมายถึง ความรูเกีย่ วกับโลก เกี่ยวกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม โดยทั่วไป และในยุคโลกาภิวัตน
บัณฑิตพึงมีความสามารถในการเรียนรูทจี่ ะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตดวย

14
2. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข นิสิตนักศึกษาที่มีความรูดีแตเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะเปนนิสิตนักศึกษาที่พงึ ประสงค
เพราะนิสิตนักศึกษาตองสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได ดังนัน้ นิสิตนักศึกษาตองมีความสามารถใน
การนําความรูมาปรับใชกับการทํางานไดจริง รูจักปรับตัว มีมนุษยสมั พันธ รูจักกาลเทศะ และทีส่ ําคัญ
นิสิตนักศึกษาตองสามารถดํารงตน ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
3. คุณธรรม จริยธรรม นิสิตนักศึกษาที่พงึ ประสงค นอกจากตองเปนผูม คี วามรูดี สามารถ
ทํางานไดและมีชีวิตที่เปนสุขแลว สังคมยังคาดหวังใหบณ
ั ฑิตตองเปนคนดีของสังคมดวย นิสิต
นักศึกษาตองเปนผูที่ไมเพียงแครับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวไดเทานั้น แตตองชวยเหลือและ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติดวย นิสิตนักศึกษาตองเปนผูท ี่ยดึ มั่นในความถูกตอง มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในเหตุผล ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย เคารพกติกา และคํานึงถึงความเปนธรรมใน
สังคม
สรุปไดวา คุณลักษณะของนิสิต นักศึกษาที่พงึ ประสงค จะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะ
3 ดาน คือ มีความสามารถในการเรียนรู สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเปนผูม ีคุณธรรมจริยธรรม
สาเหตุที่ครอบคลุมไปดวย 3 ดานนัน้ เนื่องจากแตละคนมีความรู ความสามารถ มีสภาพจิตใจที่ดี มี
ความชํานาญคลองแคลวในการประกอบกิจกรรมในดานตาง ๆ ได ก็ยอ มจะทําใหดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

3. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนิสิตนักศึกษา เปนปจจัยสําคัญในการสะทอนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และแสดงใหเห็นมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนัน้ การพัฒนา
ใหนิสิตมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับหนวยงานและสังคม ใหมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค นัน้ ประกอบไปดวยคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังตอไปนี้

3.1 ดานความเปนผูนํา
ความหมายของความเปนผูนํา
ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุมใหเปนหัวหนาเปนศูนยกลาง เปนผูกําหนด
เปาหมาย เปนผูประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับบทบาท และขณะเดียวกัน ก็สามารถทําใหสมาชิกภายใน
กลุมปฏิบัติงานรวมกัน มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2547:105)และมีนักวิชาการศึกษาไทยและตางประเทศหลาย
ทานไดใหคําจํากัดความของ “ผูนาํ ” ไวดังนี้
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เซอโต (ศรุดา ชัยสุวรรณ. 2552: 3; อางอิงจาก Certo. n.d.) กลาววา ผูนาํ ในองคกรยุคใหม
จะตองมีจิตวิญญาณ อันไดแก มีวิสัยทัศน (Visionary) มีความรักเห็นอกเห็นใจ (Passionate) มี
ความคิดสรางสรรค (Creative) มีความยืดหยุน (Flexible) มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ
(Inspiring) มีนวัตกรรมใหม (Innovation) มีความกลา (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imaginative)
ชื่นชอบการทดลอง (Experimental) และมีความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง (Independent) (ศรุดา
ชัยสุวรรณ.2552:3)
เซ็นเตอร (กวี วงศพุฒ. 2550: 15-16; อางอิงจาก Certer. n.d.) ใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของผูนาํ ไว 5 ประการ คือ
1. ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจการภายในกลุม เปนผูนาํ ที่มี
โอกาสติดตอสื่อสารกับผูอื่นมากกวาทุกคนในกลุม มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง
2. ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งนํากลุมหรือนํากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายซึ่งวางไว
แมแตเพียงชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนาํ ทัง้ นีร้ วมถึงผูน ํากลุม ที่ออกนอกลูน อก
ทางดวย
3. ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกเขาใหเปนผูน ําของกลุม ซึง่
เปนไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติบคุ คลเปนฐาน และมีความเปนไปไดสูง สามารถแสดง
พฤติกรรมของผูนําได
ุ สมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถแสดงความสามารถเพื่อ
4. ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการ เปนผูกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางดานลักษณะเฉพาะกลุมดวยการ
แสดงบทบาทและสอดแทรกสวนที่เปนอิทธิพลของตนตอกลุมไดมากที่สุด
5. ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถนํากลุมไปในทางที่ถูกตอง เปนบุคคลทีม่ ีสวนรวมและ
เกี่ยวของโดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูน ํา (กวี วงศพุฒ. 2550: 15)
นิกลีย, อีแวนส และลิน (กวี วงศพฒ
ุ . 2550: 15-16; อางอิงจาก Neagley, Evens และ
Lynn. 1962.) ไดใหความหมายของคําวา “ผูนาํ ”ไว 6 ประการ คือ
1. ผูนํา คือ ศูนยกลางของกลุม (Central Figure) ซึ่งหมายถึงการที่ผนู ําเปนศูนยกลางของ
กลุม เปนผูนาํ ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบุคคลอื่นๆ ในกลุม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมและ
นําความสนใจนั้นมาใชใหเปนประโยชนตอกลุม
2. ผูนํา คือ ผูกาํ หนดเปาหมายของกลุม (Group Goal Determines) ซึ่งหมายถึงผูน ําที่กลุม
ใหเปนผูตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายหรือจุดมุงหมายปลายทางในการดําเนินการของกลุม
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3. ผูนํา คือ ผูทกี่ ลุมเปนผูเลือกหรือผูที่เปนทีน่ ิยมของกลุม (Sociometric Choice) ซึ่ง
หมายถึงบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม เพราะไดรับความนิยมเนื่องจากเห็นวามี
ความ สามารถและคุณสมบัติพิเศษที่จะนํากลุม ได
4. ผูนํา คือ ผูทมี่ พี ฤติกรรมผูนาํ (Leadership Behavior) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่แสดงหรือ
ประพฤติปฏิบตั ิเปนผูนาํ ในเรื่องตางๆเสมอ โดยอาจจะอาสาสมัครทําเองก็ได หรือแสดงตนเปนผูน ําใน
ขณะที่กําลังรวมกิจกรรมภายในกลุมก็ได
5. ผูนํา คือ ผูที่ปฏิบัติตามบทบาท (Role-Image) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่แสดงพฤติกรรมให
เปนไปตามบทบาทซึ่งกลุมของเขาคิดวานาจะแสดงบทบาทเชนนัน้ ซึ่งเห็นพองตองกันของสมาชิก
6. ผูนํา คือ ผูกอใหเกิดความผสมผสานกลมกลืนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายกลุม ที่ตงั้ ไว
เปนผูตั้งใจและพยายามทําความเขาใจความคิดเห็นของสมาชิก คํานึงถึงความสามัคคีเปนที่ตั้ง
ในระยะตอมา นักการศึกษา นักสังคมศาสตรและนักจิตวิทยาไดรวมกันทําการสํารวจปญหาของความ
เปนผูนาํ ทําใหความเห็นมีความประณีตบรรจงขึ้น
สรุปไดวา ผูนาํ หมายถึง บุคคลที่มีความเปนผูนาํ มีความรู ความสามารถทีจ่ ะโนมนาว หรือ
ชักจูงใจบุคคลอื่นใหมาทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณตาง ๆ โดยมีผูนาํ ทําหนาที่
เปนผูกาํ กับ ควบคุม สัง่ การ ใหการสนับสนุนหรือทําหนาที่อนื่ ๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมเกิดประสิทธิผล
อีกทั้งผูน าํ ในยุคใหมจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความกลา มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่
สามารถใชกระบวนการคิดในการตัดสินใจไดอยางสรางสรรคและถูกตองเหมาะสม
ความสําคัญของผูนํา
ปจจัยที่สาํ คัญประการหนึ่งในระบบการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของหนวยงาน องคการ ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือผูนาํ หนวยงาน องคการใดมีผูนําที่มีความรู มีทกั ษะความสามารถ
รอบดาน หนวยงานนั้นยอมประสบความสําเร็จ อาจกลาวไดวา ผูนาํ เปรียบเสมือนเปนหลักชัย เปนดวง
ประทีปของผูรว มงาน เพราะผูนํามีบทบาทหนาทีท่ ี่สําคัญหลายประการ เชน เปนผูว างแผน กําหนด
นโยบาย เปนผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนหนวยงาน เปนสัญลักษณของกลุม เปนคนกลางตัดสินความ
สามารถใหคณ
ุ ใหโทษ เปนผูประสานความสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบ เปนนักพัฒนาหนวยงาน องคการ
อยางมีเปาหมาย มีหลักการเหตุผล เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานที่สอดคลองกับสถานการณ
เทคโนโลยีและวิทยาการของสังคมโลกที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว (บัญชา อึ่งสกุล. 2543: 15)
ชารี มณีศรี (2542: 135) ไดกลาวไววา ปจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารงานตาง ๆ คือ ผูนาํ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การบริหารงานยุคโลกาภิวัตนที่หลักเกณฑการบริหารคอนขางพัฒนาไปทางดาน
พฤติกรรมศาสตร ซึ่งไดมีการมุงเนนเรื่องมนุษยสัมพันธในการบริหารงานมากขึ้น นักบริหารชัน้ นําพบวา
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ใน 4 องคประกอบทางการบริหารงาน อันไดแกบุคลลากร วัสดุ เครื่องมือ การเงิน และการจัดการที่ดี สิ่ง
ที่เปนสิง่ สําคัญที่สุด คือ คน คนที่เปนผูน าํ พฤติกรรมผูน ําเปนสิ่งสําคัญยิ่ง สําหรับความสําเร็จในงาน
ดานตาง ๆ ขององคการ ผูนาํ ที่ไมมีความสามารถยอมจะเปนผูน ําทีท่ ําลายขวัญของบุคคลากรและเปน
ผลทําใหการทํางานในดานตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขาม ผูนาํ ที่มีความสามารถอาจมีผล
ทําใหเปลี่ยนลักษณะของบุคคลากรผูรวมงานใหกลับกลายเปนกลุมทีม่ ีความขยันขันแข็ง และชวยให
องคการประสบความสําเร็จได ดังนั้น องคประกอบอันสําคัญยิ่งที่จะขาดมิไดของหนวยงาน คือ บุคคลที่
ทําหนาที่ผนู าํ ผูเปนหัวหนา หรือเปนผูบงั คับบัญชาของหนวยงานนั้น และตองทําหนาที่รวมพลังทัง้ หลาย
เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย ผูนาํ เปนองคประกอบที่สําคัญทีจ่ ะนํามาซึง่ ผลสําเร็จ
ของการบริหารงาน เพราะเปนผูริเริ่ม กระตุน ชักจูง ชี้นาํ และกําหนดทิศทางใหเกิดการปฏิบัติใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคที่ตอ งการ ผูน ําจะตองดําเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบบริหารงาน
โดยใหไดรับความรวมมือรวมใจจากผูใตบงั คับบัญชา หรือผูเกี่ยวของ ภาระหนาที่ อันสําคัญยิง่ ประการ
หนึง่ ของผูน ําที่ตองสนใจเปนพิเศษ คือ การสรางบรรยากาศการทํางานขององคการที่พงึ ประสงค เพื่อ
สรางขวัญกําลังใจและพลังในการปฏิบัตหิ นาที่ เปนสิ่งจูงใจบุคลากรผูรวมงานใหเกิดความพึงพอใจ มี
ความยินดีในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานที่
กอใหเกิดประสิทธิผล
สรุปไดวา ผูนาํ เปนองคประกอบสําคัญทีท่ ําใหงานบรรลุเปาหมาย ผูน ําเปนองคประกอบที่
สําคัญที่จะนํามาซึ่งผลสําเร็จของการบริหารงาน คนทีเ่ ปนผูนาํ จะตองมีพฤติกรรมเปนสิ่งสําคัญยิง่ ใน
การทํากิจกรรมและการทํางาน การมีผนู ําที่ดีจะสามารถมีผูตามที่ดีดว ย อาจกลาวไดวาผูนาํ เปนสิง่
สําคัญที่จะนํางานไปสูการมีประสิทธิภาพของการทํางานนัน้ ๆ ได
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับความเปนผูนํา
สมยศ นาวีการ (2546: 151) ไดทําการศึกษาคนควา รวบรวมเรียบเรียงผลงานดานแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเปนผูนําหนวยงาน องคการในยุคตาง ๆ ซึ่งขอสรุปจากผลงานการศึกษาคนควา
ดังกลาว มีดงั ตอไปนี้ นักวิชาการดานการบริหารและศาสตรที่เกี่ยวของ นอกจากจะมีความคิดเห็นและ
ขอสรุปที่แตกตางกันในเรื่องความหมายของผูนาํ แลว ยังมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความเปนผูน ําที่
แตกตางกันตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาการของแนวคิดตาง ๆ เหลานี้ ไดมีการ
รวบรวมเปนหลักเกณฑและตั้งเปนทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนผูนาํ ซึง่ พอจะจําแนกไดเปน 4 กลุม
แนวคิดไดแก ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะผูนาํ (Trait Theories) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Theories) ทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situational Theories) และทฤษฎีเชิงปฏิรูป (Transformational
Theories)ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเนนในดานคุณลักษณะผูนาํ ซึง่ มีทฤษฎีดงั นี้
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ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะผูนํา (Trait Theories)
สตอกดิล (สมยศ นาวีการ. 2546: 163-164; อางอิงจาก Stogill. 1948) กลาววา ทฤษฎี
เชิงคุณลักษณะผูนําเชื่อวา บุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการที่จะชวยสนับสนุนให
เขาเปนผูน ําได ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะ ดังนี้
1. คุณลักษณะทางดานรางกาย ไดแก รูปราง อายุ สวนสูง น้าํ หนัก และการมีรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง
2. คุณลักษณะดานภูมหิ ลัง ไดแก สถานภาพและฐานะทางสังคม การศึกษา ความคลองตัว
และความไวตอการรับรูสภาพแวดลอมทางสังคม
3. คุณลักษณะดานสติปญญา ไดแก ความรอบรู สติปญญาเฉลียวฉลาด ความสามารถใน
การใชภาษาและการสื่อสาร ความคิดริเริ่มและสรางสิ่งทีเ่ ปนแบบอยางที่ดี ความสามารถในการ
พิจารณาตัดสินเหตุการณ และการแสวงหาความรูอยูเสมอ
4. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนตัวของตัวเอง เปนคนเปดเผย ตรงไปตรงมา
ความสามารถในการปรับตัว ความตองการเปนผูนาํ ความมัน่ คงในอารมณ ความเชือ่ มั่นในตนเอง
ความพยายาม ความทะเยอทะยาน ความสามารถทนตอภาวะความเครียด ความมีสุนทรีภาพ ความ
ราเริง และมีอารมณขัน
5. คุณลักษณะดานงาน ไดแก ความรูความสามารถในหนาที่การงาน การมีภาระหนาทีก่ าร
งานทีก่ ระทําเปนประจํา ความกระตือรือรนในการปฏิบัติภาระหนาที่ ความปรารถนาที่จะทํางานใหดี
ที่สุด มีผลงานสําเร็จ และมีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
6. คุณลักษณะทางดานสังคม ไดแก การใหการยอมรับในบุคคลอื่น การมีความรับผิดชอบ
ตอบุคคลและสังคม ความพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น ความสามารถในการเขาสังคม การใหความรวมมือ
กับสวนรวม และการไดรับการยอมรับและชื่นชมจากครอบครัว ญาติมิตร ผูรวมงาน ชุมชนและสังคม
สรุปไดวาตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะผูนาํ ดังกลาว ผูน ําที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่การงานไดดีมี
ประสิทธิภาพ คือ ผูนําที่มีคณ
ุ ลักษณะทีท่ งั้ ทางดานรางกาย ดานภูมิหลัง ดานสติปญ
 ญา ดานบุคลิกภาพ
ดานการงานและดานสังคม
คุณลักษณะความเปนผูนาํ
ผูนําเปนบุคคลที่มีความสามารถในการทําใหสมาชิกภายในหนวยงานของตนเลื่อมใสศรัทธา
ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถเพือ่ บรรลุวัตถุประสงครวมกัน ผูนําจึงมีความสามารถพิเศษกวา
ผูอื่น ทําใหผูอื่นทําในสิง่ ที่ตนตองการ โดยผูอื่นยินดีทาํ เชนนั้น ความเปนผูนาํ เปนลักษณะสวนตัวของแต
ละบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับกลุม เปนความสามารถทีเ่ กิดระหวางทีม่ ีการ
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ทํางานรวมกัน หรืออยูรวมกันในเหตุการณเดียวกัน ซึง่ มีผลที่จะทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสู
เปาหมายและประสบความสําเร็จ บุคคลจะมีความเปนผูนํามากหรือนอยขึ้นอยูกับประสบการณและการ
ฝกฝนของแตละบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น การเปนผูน าํ จึงตองมีคุณลักษณะที่สาํ คัญที่เหมาะสมบางอยาง
จึงสามารถทําใหกลุมตาง ๆ เกิดความสามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และมุงทีจ่ ะดําเนินกิจกรรมการ
ทํางานไปในแนวทางเดียวกัน (วิเชียร วิทยอุดม. 2547: 419-420) นอกจากนี้ ธารทิพย ธรรมสอน
(2542: 236) ไดศึกษาวิเคราะหเอกสารและสรุปคุณลักษณะที่ผนู ําควรจะมี ไวดังนี้
1. ชอบการสังคม
2. มีความมั่นคง
3. มีความคิดริเริม่
4. รูวิธีที่จะทํางานใหสาํ เร็จ
5. มีความมั่นใจในตัวเอง
6. มีความกระตือรือรนพรอมรับสถานการณ
7. สามารถรวมงานกับบุคลอื่นๆ ไดดี
8. สามารถปรับตัวเขากับผูอนื่
9. สามารถสื่อสารและเปนที่ไววางใจได
นิตย สัมมาพันธ (2546: 35-36) ไดกลาวถึงผลงานทีน่ กั วิชาการประมวลผลการศึกษาและ
วิจัยเกีย่ วกับคุณลักษณะของความเปนผูน าํ ไววา ผูน ําทีป่ ระสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีพลังการทํางานสูง มีความมุงมัน่ ที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
4. มีสติปญญาความสามารถในการคิด
5. มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ
6. มีความสามารถในการจูงใจคน
7. มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและปรับสิ่งอื่นใหเหมาะสมกับสถานการณ
8. มีความซื่อสัตยและโปรงใส
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547ก: 108) ไดใหขอสรุปคุณลักษณะของความ
เปนผูนาํ ที่ดี ไวดังตอไปนี้
1. เปนกันเอง เปนคนใจกวาง
2. มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา
3. แนะนํา ชี้แจง ถายทอดวิธที าํ งานเกง
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4. มีน้ําใจ
5. เห็นคุณคาของคน มองโลกในแงดี
6. มีศิลปะในการจูงใจ
7. ยิ้มแยมแจมใส ควบคุมอารมณไดดี
8. มีความรับผิดชอบสูง มีวินยั
9. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
สรุปไดวา คุณลักษณะความเปนผูนาํ เปนลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความเปนผูน ําที่มอี ยูใน
ตัวเองของแตละบุคคล และจะแสดงออกมาเมื่อไดมีการทํางานรวมกันเปนกลุม บุคคลจะมีความเปน
ผูนํามากหรือนอยนั้นขึ้นอยูก ับประสบการณ การมีความมั่นใจในตนเอง มีความมุง มั่นกับงานนั้น ๆ
และประสบการณที่ไดรับจากการฝกฝนจะสามารถทําใหกระบวนการการทํางานเกิดความสําเร็จได
การเสริมสรางความเปนผูนํา
การสงเสริมและพัฒนานิสติ นักศึกษาในดานสังคม ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใหเปนผูน ํา
และผูตามที่ดนี ั้น การสงเสริมนิสิตนักศึกษาใหทํากิจกรรมในตําแหนงผูนํานิสิตนักศึกษา จะทําใหนิสิต
นักศึกษาเกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณตรงจากการทํางาน เพราะการทํางานในตําแหนงผูน ําทํา
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีการติดตอกับอาจารยและบุคคลภายนอกมากขึน้ จึงเปน
การเพิม่ ทักษะและประสบการณทางดานสังคมและการทํางานใหกับนิสิตนักศึกษา การทํางานและการ
แกไขปญหาตาง ๆ ของสโมสรนิสติ นักศึกษาและองคกรนิสิตนักศึกษา เปนการฝกผูน ําและผูตามที่ดี
เปนการสรางภาวะผูน ําใหแกนิสิตนักศึกษา ใหสามารถนําทักษะและประสบการณออกไปปฏิบัติงาน
ในโลกของความเปนจริงไดเปนอยางดี (สําเนาว ขจรศิลป. 2538: 144-145)
ดวยความเชื่อมั่นวานิสิตคืออนาคตของประเทศนิสิตนักศึกษาคือปจจัยที่สําคัญของสังคม
และโลกอนาคต ถาสังคม มหาวิทยาลัย ครอบครัว สรางนิสิตนักศึกษาที่ไรคุณภาพ โลกและสังคมใน
อนาคตยอมไรคุณภาพดวย ในทางกลับกันถานิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะในความเปนผูนาํ โดย
สมบรูณ โลกและสังคมยอมดีงามดวยคุณภาพและความดีงามของนิสิตนักศึกษา ตองหลอหลอมรวม
ไวในทุกศาสตร ทุกคณะ สถาบัน สํานัก ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2554: ออนไลน)
1. เรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูท ุกลมหายใจเขาออก ยอมชวยใหเราฉลาด รอบรู เปนคนดี
และปรับตัวได
2. คิดเปนทําเปน ชวยใหเราคิด พูด และทําเปนสิ่งเดียวกัน ไมใชดีแตพูด
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3. หนักเอาเบาสู ชีวิตตองทํางานหนัก รับผิดชอบ ทุมเทเสียสละ จะทําใหบุคคลประสบ
ผลสําเร็จอยางแนนอน
4. รูกาลเทศะเปนหนึ่งในวัฒนธรรมของความเปนคนไทย กาละใด เทศะใด ที่เราควรกระทํา
ควรพูดควรแสดงออกอยางเหมาะสม
5. เปยมจิตสํานึกสาธารณะ “มศว” คือผูให เราจึงภาคภูมใิ จในความเปน “มศว” จาคะยอม
เปนหนึง่ ปจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต
6. มีทักษะสื่อสาร กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีศักยภาพในการถายทอดความรู
ความสามารถ
7. ออนนอมถอมตน อีกหนึง่ ปจจัยที่สาํ คัญยิ่งของ “ความเปนไทย” รวงขาวที่มเี มล็ดเต็มเตง
ยอมโนมลงสูด ิน รวงขาวลีบยอมชูคอสูทอ งฟา
8. งามดวยบุคลิกบุคลิกภาพทีส่ งางามทั้งรางกาย พฤติกรรมและจิตใจยอมเปนเสนหและ
บอกความเปนตัวตนของบุคคลนั้น
9. พรอมดวยศาสตรและศิลป พัฒนาสมองใหเต็มศักยภาพทัง้ สองดาน การวนเวียนอยูใน
ศาสตรของตนเองเทานั้นยอมคุดตันทางปญญา
สรุปไดวา การสงเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานกิจกรรมนัน้ จะทําใหนิสิตนักศึกษาเกิด
การเรียนรู ทักษะ และเกิดประสบการณในดานการทํางานของความเปนผูนาํ ซึง่ ทําใหนิสิตนักศึกษา
สามารถเปนผูน ําและผูตามที่ดีไดอีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานออกสูสังคมไดอยาง
แทจริง

3.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน มีความเกีย่ วเนื่องและซอนทับกัน
อยู และมักจะใชควบคูกันไป จนทําใหเกิดความเขาใจโดยทั่วไปวาเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน
ในความหมายแลวความแตกตางของคําสองคํานี้ อยูท คี่ ุณธรรมจะคอนไปทางนามธรรม เปนความรูสึก
นึกคิดที่อยูในจิตใจ และเนนคุณประโยชนที่เกิดขึ้น เชน ความโอบออมอารี อยากชวยเหลือผูอื่น
ความใจเย็น เปนตน สวนจริยธรรมมองเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนกวา เปนพฤติกรรมที่สามารถมองเห็น
ไดดวยตา และเนนในสิง่ ที่เหนือกวาคุณประโยชน เชน การเปนสุภาพชน การมีสัมมาคารวะตอผูสงู วัย
กวา ความรูสกึ และการแสดงออกของการกระทําจึงเปนตัวกําหนดวาเปนคุณธรรมหรือจริยธรรม ซึ่ง
ขึ้นอยูกับเจตนาของผูก ระทํา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 7–8)
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คําวา “คุณธรรม” ตรงกับคําในภาอังกฤษวา “Virtue” สวนคําวา “จริยธรรม” ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Morality” ดังนัน้ คําสองคํานี้จงึ ใชแทนกันไมได นักปรัชญา นักจิตวิทยา นัก
การศึกษาตลอดจนผูที่เกี่ยวของไดใหความหมายของคําสองคํานี้ไวดงั ตอไปนี้
คุณธรรม (Virtue)
“คุณธรรม” เปนคําประสมของคําวา “คุณ” และ “ธรรม” คําวา “คุณ” หมายถึง ประโยชนตอ
ตนเองและประโยชนตอผูอื่น และคําวา “ธรรม” หมายถึง สิง่ ที่ควรปฏิบัติ ดังนัน้ “คุณธรรม” จึงหมายถึง
สิ่งที่ปฏิบัติแลวเกิด (คุณ) ประโยชนตอตนเองและผูอื่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2544:7-8)
ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 21) ไดอธิบายความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง หลักธรรมที่
สรางความรูสกึ ผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณ อันเต็ม
เปยมไปดวยความสุข ยินดี การกระทําที่ดยี อมมีผลผลิตของความดี คือ ความชื่นชมยกยอง การเปนผู
มีคุณธรรม คือ การปฏิบัติตนอยูในกรอบที่ดีงาม
ติตัส (กนกวรรณ วิวฒ
ั นะนศิษฎ. 2545: 9; อางอิงจาก Titus. 1936: 200) กลาววา คุณธรรม
เปนลักษณะนิสัยที่ดีของอุปนิสัย เปนคุณภาพหรือนิสัยของมนุษยซึ่งคนทัว่ ไปชมเชยและเห็นคุณคา
เปนการจัดระเบียบของแรงกระตุนทางจิตใจ เปนเจตคติหรือรูปแบบการแสดงออกซึง่ คุณคา ความดี
ทางศีลธรรม สวนวอลเตอรและคนอื่น ๆ (Walter; et al. 1966: 801) กูด (Good. 1973: 641) และ
พจนานุกรมของลองแมน (Longman dictionary of American English. 2004: 829) ไดให
ความหมายของคําวาคุณธรรมไว 2 ประการที่มีความสอดคลองกัน ดังนี้
1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่ทาํ จนเคยชิน
2. คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม ซึ่ง
เกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม
สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง ลักษณะคุณงามความดีทมี่ ีอยูในจิตใจของแตละบุคคล หรือ
ความรูสึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดที ี่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
จริยธรรม (Morality)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 291) ไดให
ความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไววา หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Ethic”ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําวา “Ethos” ในภาษากรีก ซึง่ หมายถึง
ขอกําหนดหรือหลักการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง และตรงกับคําในภาษาลาตินวา “Mores” ซึง่
ตอมากลายเปนคําวา “Morality” ในภาษาอังกฤษ และมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “จริยศาสตร”
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(Ethics) ในปรัชญา ซึ่งเปนเรื่องของการคนหาความจริงเกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติในสังคม ซึ่ง
ถือวาถูกตองหรือดี และสิ่งซึ่งถือวาผิดหรือชั่วไมควรประพฤติ แลวกําหนดเปนมาตรฐานไว (ขวัญฤดี
ขําซอนสัตย. 2542: 14; อางอิงจาก พระยาอุมานราชธน. 2516: 409) และลองแมน (Longman
dictionary of American English. 2004: 478) ไดอธิบายความหมายของคําวาจริยธรรมไววา เปน
ความถูกตองหรือความบริสทุ ธิ์ของพฤติกรรมของการกระทําสิง่ หนึ่งในขณะที่เพียเจต (สมพร พงษ
เสถียรศักดิ์. 2546: 8; อางอิงจาก Piaget. 1960: 1) ไดอธิบายไววา จริยธรรมเปนลักษณะ
ประสบการณของมนุษยและหนาที่เกีย่ วกับกฎเกณฑในการใหความรวมมือกับการจัดเตรียมทางสังคม
ในเรื่องความสนใจ อนามัยบุคคล และความสัมพันธรว มกันในรูปของสิ่งที่ควรกระทําและสิทธิ์ สวนกูด
(Good. 1973: 2) กลาวถึงจริยธรรมวาเปนการปรับพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของ
ความเชื่อของแตละในสังคมหนึง่ ๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติ วาอะไรเปนสิ่งที่คนทัง้ หลาย
พยายามจะประพฤติปฏิบัติ สําหรับโคลเบอรก (Kohlberg. 1984: 518-522) ไดใหความหมายของ
จริยธรรมไว 2 ประการ คือ
1. จริยธรรมหรือความรับผิดชอบสวนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลตัดสินวาการกระทํา
อันไหนถูกตอง มีจริยธรรม ก็จะตัดสินใจกระทําสิ่งนั้นหรือการกระทํานัน้ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคล
อื่น เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความขยัน ความอดทน เปนตน
2. จริยธรรมสากล หมายถึง สิง่ ใดที่สังคมสวนใหญเห็นวาถูกตองดีงาม ก็เอาเกณฑนนั้ มาใช
เปนจริยธรรมสากล เปนการกระทําที่ทาํ ลงไปแลวบุคคลอื่น ๆ เห็นพองตองกันวาเปนความดี เชน การมี
จิตใจเอื้ออารี การเสียสละ เปนตน
สรุปไดวา จริยธรรมเปนการกระทําที่ดีงามที่เกิดจากการมีคุณธรรมในเรื่องนั้น ทีก่ อใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวมจากการศึกษาความหมายของ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ดังกลาว
ขางตน จะเห็นไดวาคําสองคํานี้มีความหมายที่มีความสัมพันธกนั อยางใกลชิด กลาวคือ คุณธรรมเปน
สภาพความดีงามที่มีอยูในจิตใจของแตละบุคคล เปนความรูสึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
สวนจริยธรรมเปนความประพฤติที่ดงี ามแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามบรรทัดฐาน
ของสังคม อีกทั้งยังเปนตามความสํานึกทีด่ ีในจิตใจ กระทําเพราะเปนสิ่งที่ดีงามถูกตอง ไมใชกระทํา
เพราะมีกฎระเบียบหรือสถานการณบีบบังคับ คุณธรรมและจริยธรรมจะมีความเกีย่ วของสัมพันธกัน
แตจะขอบเขตไมเทากัน คุณธรรมนั้นมีขอบเขตรวมสิ่งทีด่ ีงามถูกตองที่ทกุ สังคมยอมรับ แตจริยธรรม
จะเปนสิง่ ที่บุคคลควรประพฤติโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม และเมื่อนําคําสองคํานี้มารวมกันแลว
สรุปไดวา “คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง คุณลักษณะทีด่ ีงาม แสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม และ
เปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม
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ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว
พรอมทัง้ ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถสื่อสารถึงกันทัว่ ทัง้ โลกภายในระยะเวลา
อันสั้น สงผลใหประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรูขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดํารงชีวติ ของ
เพื่อนรวมโลก และถือเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตนโดยขาดการคิดวิเคราะหถึงความเปนมาและ
เหตุผลที่แทจริงอยางถูกตอง ซึ่งปรากฏอยูใ นสังคมปจจุบัน และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทีส่ ุด (กรมวิชาการ. 2539: 1) ดังจะเห็นไดจากขาวการฉอฉลของผูมีอํานาจทางการเมือง
การประพฤติผิดทางเพศ การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ การทุจริตในการสอบเขาศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเปนเครื่องมือ รวมทั้งปญหาการขายบริการทางเพศ
ของนิสิตนักศึกษา เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการหยอนยานทางดานคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนในชาติเปนอยางมาก และควรทีจ่ ะไดรับการแกไขอยางเรงดวน
อริสโตเติล (Aristotle) ไดอธิบายเรื่องชีวิตมนุษยและคุณธรรมไวในผลงานสําคัญชือ่
Nicomachean Ethics ไววา การที่บุคคลจะเปนผูมีคุณธรรมไดไมไดหมายถึงการที่บคุ คลนั้นมีความรู
เรื่องของคุณธรรม เชน ความกลาหาญ ความยุติธรรมแลวประพฤติปฏิบัติตามหลักการนัน้ อยางมัน่ คง
อริสโตเติลถือวาการที่บุคคลมีความรูเรื่องความกลาหาญ ความยุติธรรมแลวสามารถตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติไดโดยใชเหตุผลเปนพืน้ ฐานอยางเหมาะสมกับสถานการณ เวลา และตัวบุคคล บุคคลเชนนีไ้ ด
ชื่อวาเปนผูมีคณ
ุ ธรรม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา อริสโตเติลเนนลักษณะทีก่ ารแสดงออกถึง
คุณธรรมมากกวาการมีความรูเรื่องคุณธรรม เพราะบางคนรูวาคุณธรรมคืออะไร แตก็ไมอาจปฏิบตั ิ
ตามนัน้ ตามทรรศนะของอริสโตเติล ผูมีคุณธรรมจะตองเปนผูท ี่มกี ารกระทําที่แสดงออกถึงลักษณะ
ของคุณธรรม เชน ความกลาหาญ ความรูจ ักประมาณตน ความเปนผูม ีปญญา และความยุตธิ รรม
อยางสม่ําเสมอ (พระมหาจูล อม ชูเลื่อน. 2546: ออนไลน; อางอิงจาก Edge; & Groves. 1999: 30)
โกสินทร รังสยาพันธ (ปราณี ตั้งใจดี. 2540: 9; อางอิงจาก โกสินทร รังสยาพันธ. ม.ป.ป.)
ไดรวบรวมขอความที่ผูรูไดกลาวถึงความสําคัญของคุณธรรม สรุปไววา คุณธรรมเปนพืน้ ฐานการ
แสดงออกของการกระทําที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น ทั้งคุณธรรมที่เปนบอเกิดจริยธรรมและ
เปนแกนของคานิยม คุณธรรมเปนสิง่ ที่ดงี ามที่ควรปลูกฝงและดํารงรักษา คุณธรรมนั้นผูกพันอยูกบั
ความสุข คือ เปนเหตุใหพบความสุข และเปนวิธีการที่ดที ี่สุดในการดําเนินกิจกรรมทุกอยาง จึงควร
สรางสมคุณธรรมเพื่อนํามาซึ่งความเปนอยูที่ดี และความเต็มสมบูรณในชีวิต คุณธรรมเปนสิ่งที่ผูกพัน
อยูกับคนดีและความดี และเปนสิ่งที่อยูในความควบคุมของตัวเราเกีย่ วพันอยูกับความเคยชินของการ
ประพฤติดี และกอใหเกิดคุณธรรมอื่น ๆ คือ เมื่อฝกคุณธรรมดานหนึ่งแลวจะเกิดคุณธรรมดานอื่น ๆ ไป
ดวย
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สําหรับจริยธรรมเปนคุณลักษณะที่จาํ เปนมากในการอยูร วมกันในสังคม สังคมใดประกอบดวย
บุคคลที่มีจริยธรรมสูงจํานวนมาก ยอมเต็มไปดวยความสงบสุขและเอื้อตอการพัฒนา ในทางตรงกันขาม
สังคมใดประกอบดวยผูทมี่ ีจริยธรรมต่ําจํานวนมาก สังคมนั้นจะยุง เหยิง รุนแรง และอาจนําไปสูความ
วิบัติได สําหรับสภาพสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 กลาวไดวาอยูในภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ทัง้ นี้
เนื่องมาจากความลมเหลวทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงที่ไมเคยปรากฏมากอนในชวงระยะเวลาที่ผา นมา
ความซับซอนของปญหาเหลานี้จะยังคงอยู ถาหากไมมกี ารพัฒนาคุณภาพทางดานจริยธรรมของบุคคล
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543: 1)
สรุปไดวา คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมาก เพราะเปนรากฐานของความเจริญรุงเรือง
ของสังคม และเปนสิง่ ทีก่ ําหนดความเจริญและความลมสลายของสังคม ดังนัน้ ผูบริหารประเทศ
 หา
นักวิชาการดานการศึกษา และผูที่เกีย่ วของตองตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะแกปญ
เรงพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในทุกระดับชั้น รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคม และหาทางปลูกฝงใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบุคคลสามารถที่
จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และชวยกันทําประโยชนใหแกสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่
สถาบันอุดมศึกษา จะตองทําหนาที่เปนแหลงที่เพาะคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกนสิ ิตนักศึกษา เพื่อให
สามารถนําความรูที่ไดมาใชในทางที่ถูกและเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ คือ เปนทัง้ คนดีและ
คนเกง อันสงผลใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางสงบสุข
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในวงการจิตวิทยา ไดมีนกั จิตวิยาหลายกลุมไดสรางทฤษฏีจริยธรรมขึ้นมา เพื่อมุงหวังจะ
อธิบายและทํานายจริยธรรมของมนุษยในดานตางๆ และในดานจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึงความ
จําเปนที่ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยในดานคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กวัยตางๆ รวมทัง้ องคประกอบสําคัญเกีย่ วกับพัฒนาการทางจริยธรรม เพื่อจะไดชวยในการจัด
การเรียนการสอน และการอบรมผูเรียนใหเปนคนดี ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
หรือเปนคนดีมีศีล (สุรางค โควตระกูล. 2541: 65-72) ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอทฤษฏีที่สามารถปรับ
ใชและมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ทฤษฏีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) และทฤษฏีความตองการของมาสโลว (Maslow)
ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg)
โคลเบิรก (กรมวิชาการ. 2541: 39; อางอิงจาก Kohlberg. 1979: unpaged) เชื่อวาการ
พัฒนาการทางสติปญญาและอารมณเปนรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม นอกจากนี้
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โคลเบิรกยังไดพบความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับลักษณะอื่นๆของมนุษย ในการศึกษาผลงานของ
นักวิจัยตางๆ ที่สําคัญคือ ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับระดับสติปญญาทั่วไป และความสัมพันธ
ของจริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกวาในอนาคต แทนที่จะรับเอาผลที่เล็กนอยกวาใน
ปจจุบัน ซึ่งลักษณะมุงอนาคต ผูที่มีจริยธรรมสูงยังเปนผูท ี่มีสมาธิดี มีความสามารถควบคุมอารมณ
ของตน และมีความภาคภูมใิ จในตนเองและสภาพแวดลอมสูงกวาผูท ี่มีจริยธรรมต่าํ นอกจากนี้
โคลเบิรก (Kohlberg) ยังไดนําแนวความคิดของเพียเจต (Piaget) มาทําการศึกษาตอ และพบวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นมิไดบรรลุจุดสมบูรณในบุคคลอายุ 10 ปเปนสวนมาก แตมนุษย
ในสภาพปกติจะมีพฒ
ั นาการจริยธรรมอีกหลายขัน้ ตอน จากอายุ 11-25 ป และการใชเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึง่ ในสถานการณตางๆยอมแสดงใหเห็นถึงความเจริญทาง
จิตใจของบุคคลไดอยางมีแบบแผนและยังอาจทําใหเขาใจพฤติกรรม ของบุคคลในสถานการณตางๆ
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow)
มาสโลว (กรมวิชาการ. 2541: 44-48; อางอิงจาก Maslow. 1943: unpaged) กลาววา
ตามแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic theory) เปนแนวความคิดที่ใชกันมากในการพัฒนา
มนุษย โดยมีความเชื่อพืน้ ฐานวามนุษยมีความดีและมีคณ
ุ คาตอการยอมรับ ถาสิง่ แวดลอมนัน้
เอื้ออํานวย แรงจูงใจของมนุษยและกระบวนการพัฒนามุงไปสูสัจการแหงตนนัน้ สวนใหญเปนลําดับขั้น
ซึ่งไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานเพื่อเกิดความอิสระ ในการเติมเต็มในลําดับขั้นตอไป
มาสโลว (Maslow) ไดแบงลําดับขั้นตอนความตองการพืน้ ฐานของมนุษยออกเปน 5 ขั้น ดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่มี
อํานาจมากทีส่ ุดและเห็นไดชัดที่สุดจากความตองการทัง้ หมด เปนความตองการที่ชว ยในการดํารงชีวิต
ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม อากาศ การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการ
ความอบอุน แรงขับของรางกายเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับความอยูรอดของรางกาย ความพึงพอใจ
ที่ไดรับในขั้นนี้ จะกระตุน ใหเกิดความตองการที่สงู กวา และถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะ
สนองความตองการพื้นฐานนี้ ก็จะไมไดรับการกระตุนใหเกิดความตองการในระดับที่สูงขึน้ ไป
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับ
ความพึงพอใจแลว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้นใหมตอไป ซึ่งขั้นนี้เรียกวา ความตองการความ
ปลอดภัยหรือความรูสึกมัน่ คง (Safety and security) มาสโลวกลาววา ความตองการความปลอดภัยนี้
จะสังเกตไดงา ยในทารกและเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ตองการความชวยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยจากคนอืน่
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3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and love needs)
ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมือ่ ความตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับ
การตอบสนองแลว บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของ โดยการสรางความสัมพันธกับ
ผูอื่น เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอื่น สมาชิกภายในกลุม จะเปนเปาหมายสําคัญ
สําหรับบุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิง้ ไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจาก
สังคม ความรักที่แทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกที่ดี ความสัมพันธของความรักระหวางคนสองคน
จะรวมถึงความรูสึกนับถือซึง่ กันและกัน การยกยอง และความไววางใจแกกัน นอกจากนีม้ าสโลวยงั ย้ํา
วา ความตองการความรักของคนจะเปนไปในลักษณะทัง้ การรูจักใหความรักตอผูอนื่ และรูจักทีจ่ ะรับ
ความรักจากผูอ ื่น การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอนื่ เปนสิ่งที่ทาํ ใหบคุ คลเกิดความรูสึก
วาตนเองมีคณ
ุ คา บุคคลทีข่ าดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคา มีความรูส ึกอางวางและเคียดแคน
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-esteem needs) เมื่อความตองการไดรับ
ความรักและการใหความรักแกผูอื่นเปนไปอยางมีเหตุผล และทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจแลว
แรงผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลง และมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนที่ กลาวคือ มนุษยตองการที่จะ
ไดรับความนับถือยกยองเปนลําดับตอไป ความตองการไดรับความนับถือยกยอง แบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ
4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอาํ นาจ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น และมีความเปน
อิสระ ทุกคนตองการที่จะรูสกึ วาตนมีคุณคา และมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงาน
ภารกิจตาง ๆ และมีชีวิตที่เดนดัง
4.2 ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือจากผูอนื่ (Esteem from other) คือ ความ
ตองการมีเกียรติยศ การไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพและชื่อเสียง
เปนทีก่ ลาวขานและเปนที่ชนื่ ชมยินดี มีความตองการทีจ่ ะไดรับการยกยองชมเชยในสิ่งที่ตนกระทํา ซึ่ง
ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของตนไดรับการยอมรับจากผูอนื่
5. ความตองการสูงสุดของมนุษย (Self-actualization) คือ การคนพบตนเอง เปนบทเริ่มตน
ของการศึกษาตลอดชีวิต คานิยมสูงสุดของมนุษย ที่มีความรักและศักดิ์ศรีในตน มีวนิ ัย มีจริยธรรม
และมีประสิทธิผลในการดําเนินชีวิตและอาชีพ
แนวคิดตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลสูการ
เปนผูทมี่ ีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ัยในตนเอง และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย การพัฒนาจากขัน้
เบื้องตนไปสูขนั้ ตอไปนั้น “ความพอ” ของบุคคลนอกจากจะขึ้นอยูก ับสภาพทางกายแลว ยังขึ้นอยูกับ
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“ความรูสึกพอ” อีกดวย จึงมิไดหมายความวา ทุกคนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน
เทา ๆ กัน
สรุปไดวา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ลักษณะของผูท มี่ ีจริยธรรม
สูงจะยังเปนผูท ี่มีสมาธิดี มีความสามารถในการควบคุมอารมณของตนได และการใชเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึง่ ในสถานการณตาง ๆ ยอมแสดงใหเห็นถึงความเจริญ
ทางดานจิตใจของบุคคลนั้นไดอยางมีแบบแผนและทําใหเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ
ตาง ๆ ได อีกทั้งการเปนผูทมี่ ีคุณธรรมจริยธรรมนัน้ ถือเปนผูทมี่ ีวนิ ัยในตนเอง และเปนผูที่รูจักพอกับ
ความตองการของตนเอง
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องจากสภาพในสังคมปจจุบันนัน้ มีความขัดแยงกับสิง่ ทีพ่ ึงปรารถนาในอนาคต สังคมไทยใน
ปจจุบนั มีระดับมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมต่ําลง ทัง้ ที่คุณธรรมจริยธรรมและความดีงามของ
คนในสังคมถือวาเปนรากฐานการดํารงอยูของสังคมนัน้ ๆ สาเหตุเนือ่ งมาจากคานิยมการเปนสังคมที่
เปดรับอิทธิพลและคานิยมจากภายนอกประเทศไดงายผานสื่อตาง ๆ โดยขาดการกลั่นกรองสวนบุคคล
ในการนํามาใชอยางรอบคอบ ประกอบกับระบบการศึกษาของไทยที่เปนอยูมีลกั ษณะของการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมมากกวาการสอนใหรูจักประเมินคุณคาและประยุกตวฒ
ั นธรรมและคานิยม
ที่รับมาจึงเปนเหตุใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมตกต่ําลง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2539:
20-23)พฤติกรรมของบุคคลในสังคมโนมเอียงไปทางมักงาย ตามใจตน ละเมิดกฎระเบียบวินัย และ
หยอนยานในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพราะการศึกษาเนนพัฒนาแขงขันความรูดานวิชาการมากกวา
การปลูกฝงระเบียบวินัยและคุณธรรมใหแกบุคคล ภาพสะทอนของสังคมดังกลาวบงบอกวา การศึกษา
ไมสามารถพัฒนาคนทางดานจิตใจใหเปนไปตามเปาหมายได (สุภาพ เครือเนตร. 2542: 13-31)
นอกจากนัน้ แลวระบบการศึกษาของไทยไดแยกสวนระหวาง “วิชาการ” กับ “จริยธรรม” อยางชัดเจน
เมื่อกลาวถึงคุณธรรมจริยธรรมมักจะคํานึงถึงเพียงการสอน “วิชาจริยธรรม” ที่สอนใหรูวาทําดีเปน
อยางไร สิง่ ใดที่ควรทํา สิง่ ใดที่ไมควรทํา ซึ่งเปนสิง่ ที่ดีแตมักจะไมไดผลในทางปฏิบตั ิจริง เนื่องจากผูเรียน
ไมสามารถประยุกตจริยธรรมที่เรียนใหเขากับวิชาชีพของตนได ดังนั้น ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควร
หวนกลับมาคํานึงถึงระบบการศึกษาที่มงุ เนนกระบวนการสรางจิตสํานึกทางจริยธรรมภาคปฏิบัติ เพื่อ
สรางคนรุน ใหมที่ไมกอปญหา แตเปนคนทีส่ รางสรรคสิ่งที่ดีงามแกสังคมและประเทศชาติ (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ.์ 2541: 109-110)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มงุ ใหผเู รียนเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ
และเจตคติที่เหมาะสม แตเจตคติเปนสิ่งที่สรางยาก วิชาชีพทุกสาขาจําเปนตองมีจรรยาบรรณ และ
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คุณธรรมกํากับความรูของตน โดยเฉพาะในสาขาที่มกี ฎหมายรับรองใหมีสิทธิการประกอบวิชาชีพ
สามารถกระทําการเฉพาะเรื่องเปนพิเศษได เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เปนตน การสราง
คุณธรรมจริยธรรมตองใหเกิดเปนวิถชี ีวิตทีน่ ิสิตนักศึกษามีครูอาจารยเปนแบบอยาง สามารถแยกแยะ
สิ่งทีถ่ ูกออกจากสิ่งที่ผิดได การเรียนเชิงปฏิบัติหรือดวยประสบการณที่ผสานคุณธรรมเขาไปดวยจึงมี
ความสําคัญ จริยธรรมทางวิชาการก็มีขอกําหนดไมใหลกั ขโมยความคิดของผูอื่นมาเปนของตน ไมให
ลอกผูอื่นโดยไมแจงทีม่ าของความคิดไมใหพูดหรือเขียนสิง่ ที่เปนเท็จ เปนตน ผูท ที่ ุจริตฉอราษฎรบัง
หลวงทัง้ ในหมูน ักการเมือง ขาราชการระดับสูง นักธุรกิจ นักวิชาชีพ และบุคคลตาง ๆ เปนผูท ี่จบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยูไมนอย จึงมีเสียงเรียกรองจากสังคมใหเนนการสรางจริยธรรมและ
คุณธรรมใหแกบัณฑิต ความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรมของบัณฑิต ประเทศจะ
เจริญอยางมัน่ คงแข็งแรง ตองเนนการสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคม รวมทั้งผูท ี่ไดรับการศึกษาดี
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเปนสัดสวนไปดวย (จรัส สุวรรณเวลา. 2545: 15-19)
สรุปไดวา การศึกษามุง เนนใหนิสิตนักศึกษามีความรู ความสามารถ ควบคูไปกับการมี
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนสิ ิตมีคุณสมบัติที่สมบูรณตามความตองการของสังคม จึงตองเนนการสราง
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมดวย นิสิตนักศึกษาจึงจะเปนบัณฑิตที่ไดรับทั้งการศึกษาที่ดีพรอมทัง้ มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
3.3 ดานความคิดสรางสรรค
ความหมายของความคิดสรางสรรค
ออสบอรน (ชาญณรงค พรรุงโรจน. 2546; อางอิงจาก Osborn. 1957: 23) กลาววา
ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต (Applied Imagination) คือจินตนาการที่มนุษยสรางขึ้น
เพื่อแกปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยูมใิ ชเปนจินตนาการทีฟ่ ุงซานเลื่อนลอยโดยทั่วไป ความคิด
จินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรคในการนําไปสูผลผลิตที่แปลกใหมและเปน
ประโยชน
กิลฟอรด (อารี พันธมณี. 2547; อางอิงจาก Guilford. 1959: 389) กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนสมรรถภาพทางสมองที่มลี ักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ
สามารถคิดไดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไหล และความคิดแบบอเนกนัยประกอบดวย
ลักษณะความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคลองตัว (Fluency) ความยืดหยุน ในการคิด (Flexibility)
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
วอลลัค และโคแกน (อารี พันธมณี. 2547; อางอิงจาก Wallach; & Kogan. 1965: 18)
กลาววา ความคิดสรางสรรคหมายถึงความสามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ กลาวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่ง

30
หนึง่ ไดก็จะเปนสะพานชวยใหระลึกถึงสิ่งอื่นที่มีความสัมพันธกนั ไดตอไปอีก เชน เมื่อเห็นคําวาปากกา
ก็นึกถึงกระดาษ ดินสอ ยางลบ
ทอแรนซ (อารี พันธมณี. 2547; อางอิงจาก Torrance. 1971: 211) กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนความรูสึกที่ไวตอปญหาและสามารถรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ผา นมา เพื่อสราง
รูปแบบอยางใหม ๆ ความคิดใหม ๆ หรือผลิตผลใหม ๆ ได
อารี พันธมณี (2547: 52) กลาววา ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดจินตนาการประยุกตซึ่ง
นําไปสูการประดิษฐคิดคนสิง่ แปลกใหม ซึง่ เปนลักษณะที่ผูอื่นคาดไมถึงหรือมองขามเปนความคิด
หลากหลาย คิดไดกวางไกล
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546: 21) ไดสรุปความหมายของความคิดสรางสรรค วา
หมายถึงความคิดที่มุงแกปญ
 หาหรือประดิษฐคดิ คนในแนวทางที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิมและมี
คุณคากอใหเกิดประโยชน
ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546: 44) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของ
สมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย ทําใหเกิดความคิดแปลกใหม
แตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพันธของสิง่ ตาง ๆ รอบตัว เกิดการ
เรียนรูและเขาใจ จนเกิดเปนปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ นําไปสูการประดิษฐ
คิดคนสิ่งแปลกใหม หรือเพือ่ การแกปญหาโดยอาศัยประสบการณและความรูท ี่สั่งสมมา
สรุปไดวาความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดไดกวางไกล คิด
นอกกรอบ สามารถมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของสิง่ ตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอปญหา ทําให
เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลกั ษณะแปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา
ความสําคัญของความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการทางความคิดที่จะชวยใหบคุ คลมี
ความสามารถในการคิด เขาใจปญหา และสามารถแกไขปญหาไดดี ซึ่งไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของ
ความคิดสรางสรรคไว ดังนี้
เฮอรลอค (Hurlock. 1982: 319) ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคไววา
ความคิดสรางสรรคใหความสนุก ความสุข และความพอใจแกผูเรียนและมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของ
ผูเรียน ไมมีอะไรที่จะทําใหผูเรียนรูสึกหดหูใจไดเทากับงานสรางสรรค ถูกตําหนิ ถูกดูถกู หรือถูกวาสิง่ ที่
สรางขึ้นนั้นไมมีคา
เจอรซิล (เยาวพา เดชะคุปต. 2542; อางอิงจาก Jersild. 1992: 153–158) ไดกลาวไววา
ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอการเรียนที่สงเสริมผูเ รียนในดานตาง ๆ ดังนี้
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1. สงเสริมสุนทรียภาพ ผูเรียนจะชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ ที่ผเู รียนคิดขึ้นมาซึ่ง
ผูสอนควรทําเปนตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของผูเ รียน การพัฒนาสุนทรียภาพแก
ผูเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนเห็นวาผลงานที่ผูเรียนคิดหรือสรางขึ้นมามีความหมายสําหรับตัวผูเรียน
และสงเสริมใหผูเรียนรูจกั สังเกตสิ่งที่แปลกจากสิง่ ธรรมดา ใหไดยนิ ในสิ่งที่ไมเคยไดยิน และหัดให
ผูเรียนสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว
2. เปนการผอนคลายอารมณ การทํางานอยางสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลด
ความกดดัน ความคับของใจ และลดความกาวราว
3. สรางนิสยั ในการทํางานที่ดี ในขณะที่ผูเรียนทํางาน ผูสอนควรสอนระเบียบ และนิสยั ที่ดี
ในการทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหผูเรียนรูจักเก็บสิ่งของใหเปนที่ และลางมือเมือ่ ทํางานเสร็จ
4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และทดลอง ผูเรียนสวนใหญจะชอบทํากิจกรรมที่
สงเสริมใหตนเองไดใชจินตนาการในการสรางสิ่งใหม ๆ ดังนัน้ ผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
จินตนาการของตนเองในการพัฒนาการทดลอง เชน ฝกใหผูเรียนสมมติตนวาเปนนักกอสรางหรือ
สถาปนิก
สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเรียนเปนอยางยิ่ง ถาผูเรียนรูจ ักใช
ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู รูจักเขาใจสรางสรรคผลงาน และรูจกั แกไขปญหาอยางสรางสรรค
ผูเรียนจะมีทัศนคติและกระบวนการทางความคิดสรางสรรคอยางสมบูรณ
ทฤษฎีความคิดสรางสรรค
1. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด
กิลฟอรด (อารี พันธมณี. 2547: 56; อางอิงจาก Guilford. 1950) ไดนิยามวาความคิด
สรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง
หลายมุม คิดไดกวางไกล คิดไดมาก แปลกแตกตางจากคนทัว่ ไป Guilford ไดสรางแบบจําลอง
โครงสรางของสมรรถภาพของสมองขึน้ หรือแบบจําลองโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of
Intellect Model ที่เรียกวา SI) มีลักษณะเปน 3 มิติ คือ เนื้อหา (Content) วิธกี ารคิด (Operation) และ
ผลของการคิด (Product) ตามลําดับ
มิติที่ 1 เนื้อหา (Content) แบงเปน 3 ลักษณะ คือ ภาพ สัญลักษณ และพฤติกรรม
มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation) แบงเปน 5 ลักษณะ คือ การรู การเขาใจ การจําการคิด
แบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัย และการประเมินคา
มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) แบงเปน 6 ลักษณะ คือ หนวย จําพวก ความสัมพันธ
ระบบ การแปลงรูป และการประยุกต
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โดยที่ความคิดสรางสรรคอยูในมิตทิ ี่ 2 คือ วิธกี ารคิดที่เปนความคิดแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) หรือความคิดกระจาย หมายถึง ความสามารถในการคิดไดหลายทิศทาง
สามารถเปลี่ยนวิธีแกปญหาได นําไปสูผลิตผลของความคิดหรือคําตอบไดหลายอยาง ซึ่งแตกตางจาก
ความคิดเอกนัย ทีเ่ ปนความคิดมุงหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของออสบอรน
ออสบอรน (ชาญณรงค พรรุงโรจน. 2546: 25; อางอิงจาก Osborn .1957) กลาววา
ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต เปนจินตนาการที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแกปญหายุง ยากที่
ประสบอยู
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของออสบอรน (พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ.
2535: 17; อางอิงจาก Osborn. 1963) มี 7 ขั้น คือ
1) ปญหาสามารถระบุประเด็นปญหาที่ตอ งการจะใชความคิดสรางสรรคใน
การแกปญหา
2) การเตรียมและรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการแกปญหา
3) วิเคราะหขอมูล คิดพิจารณาและแจกแจงขอมูล
4) การใชความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกตาง ๆ เปนขั้นพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบและหาทางเลือกทีเ่ ปนไปไดไวหลาย ๆ ทาง
5) การบมเพาะความคิด (Incubation) และการทําใหกระจาง (lllumination) เปนขั้นทีท่ ํา
ใหเกิดความคิดบางอยางขึน้ มา จากนั้นก็ทาํ ความคิดนั้นชัดเจนขึ้น
6) การสังเคราะหหรือการบรรจุชิ้นสวนตาง ๆ เขาดวย
7) การประเมินผล เปนการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด
3. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของวอลลัคและโคแกน
วอลลัค และโคแกน (อารี พันธมณี. 2547: 58; อางอิงจาก Wallach; & Kogan. 1957)
อธิบายวาความคิดสรางสรรคหมายถึง ความสามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ เมื่อระลึกถึงสิง่ หนึง่ ไดก็
จะเปนสะพานชวยใหระลึกถึงสิ่งอืน่ ที่มีความสัมพันธกนั ตอไปไดอีก
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของ วอลลัค และโคแกน( (พัฒนานุสรณ
สถาพรวงศ. 2535; อางอิงจาก Wallach; & Kogan. 1957) ไดอธิบายวา กระบวนการเกิดความคิด
สรางสรรคเกิดจากความคิดสิ่งใหม ๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) แบงเปน 4 ขัน้ ดังนี้
1) ขั้นเตรียม (Perparation) การเตรียมขอมูลเกี่ยวกับปญหา
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2) ขั้นฟกตัว (Incubation) เปนขั้นที่ความคิดคุกรุนระยะวุนวายสับสน แกไขปญหา
ไมได จึงลืมเสียชั่วคราว แตจริง ๆ แลวในจิตใตสํานึกยังคงคิดอยู
3) ขั้นความคิดกระจาง (lllumination) เปนขัน้ ที่ความคิดสับสนนัน้ ผานการเรียบเรียงและ
เชื่อมโยงสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกัน เกิดเปนภาพพจน
4) ขั้นทดสอบความคิดและพิสจู นใหเห็นจริง (Verification) พิสูจนสิ่งที่คดิ ไดเพื่อนําไปใช
ตอไป
4. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของเดอ โบโน
เดอ โบโน (พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ. 2535; อางอิงจาก De Bono. 1982) กลาววา การ
วัดความคิดสรางสรรคจะตองวัดที่ผลผลิตของความคิดที่สามารถใชแกปญหาที่ตอ งการได และการคิด
เปนสิ่งที่เรียนรูได ฝกหัดสอนไดเหมือนทักษะอื่น โดยจําแนกการคิดออกเปน 2 ชนิด คือ
1) การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) เปนการคิดเชิงตรรก (Logical Thinking)การคิด
วิพากษวิจารณ (Critical Thinking) ระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร (Sciencetific Method)
2) การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เปนการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่
ครอบงําอยู ทําใหเกิดแนวคิดใหม ๆ หลากหลาย
5. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอแรนซ
ทอแรนซ (Torrance: 1962) ไดนิยามความคิดสรางสรรควาเปนกระบวนการของ
ความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งที่บกพรองขาดหายไป แลวรวบรวมความคิดตั้งเปนสมมติฐานขึ้น
จากนั้นก็ทาํ การรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึน้
กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของทอแรนซ (อารี พันธมณี. 2547: 38;
อางอิงจาก Torrance. 1965) แบงเปน 5 ขั้น ดังนี้
1) การพบหาขอเท็จจริง (Fact-Finding) ขั้นนีเ้ ริ่มตั้งแตเกิดความรูสึกกังวลใจ สับสน
วุนวายเกิดขึ้นในจิตใจ ไมสามารถหาปญหาไดวาเกิดจากอะไร จากจุดนี้ใหพยายามตั้งสติและ
พิจารณาดูวา ความยุง ยาก วุนวาย สับสน หรือสิ่งที่ทาํ ใหเกิดความกังวลใจนัน้ คืออะไร
2) การคนพบปญหา (Problem-Finding) ขั้นนี้เกิดตอจากขั้นที่ 1 เมื่อไดพิจารณาโดย
รอบคอบแลวจึงสรุปไดวา ความสับสนวุน วายใจนัน้ คือ การมีปญหาเกิดขึ้นนัน่ เอง
3) การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ขั้นตอนนี้เกิดตอจากขั้นที่ 2 เมื่อรูวา มีปญหา
เกิดขึ้นก็พยายามคิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชทดสอบสมมติฐาน
ในขั้นตอไป
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4) การคนพบคําตอบ (Solution-Finding) พบคําตอบจากการทดสอบสมมติฐาน
5) การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance-Finding) ยอมรับคําตอบที่ไดจากการ
พิสูจน และคิดตอไปวา การแกปญหาหรือคนพบนี้จะนําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม
ตอไป เรียกวา New Challenges
สรุปไดวา จากแนวคิดทฤษฎีขางตน ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดหลายทิศทาง
คิดหลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล คิดไดมาก ความคิดแปลกแตกตางจากคนทัว่ ไป สามารถเปลี่ยน
วิธีคิดในการแกไขปญหาได อาจกลาวไดวา กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีนั้นเกิดจาก
ความคิดสิ่งใหม ๆ โดยการลองผิดลองถูก เปนความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิมซึ่งปด
กั้นแนวคิดอยูจ ึงกอใหเกิดแนวคิดอื่นที่สามรถนํามาพัฒนาเพื่อแกไขปญหาที่ตองการได
การเสริมสรางความคิดสรางสรรค
นัยนา อางสันติกุล (2544: 22) ไดวิเคราะหองคประกอบสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยไทย
พบวา องคประกอบสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยไทยทีม่ ีอิทธิพลตอการเรียนรูทางวิชาการของนิสติ
นักศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน คือ บรรยากาศในการเรียน การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
สนับสนุนของเพื่อน บรรยากาศการบริหาร อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
1. บรรยากาศในการเรียนการสอน เปนสวนหนึ่งในการเอื้ออํานวยตอนิสติ ในการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีจะสงผลตอการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของนิสิตได ดังเชน
สมิธ และฮิลเดรท (อารี พันธมณี. 2547: 32; อางอิงจาก Smith; & Hildreth. 1971) ทีม่ ีความเห็นวา
บรรยากาศในการเรียนที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดใหม ๆ แปลก ๆ ไมถูกควบคุมจากระเบียบวินัยที่
เครงครัดจนเกินไป อีกทั้งมีการสงเสริมใหผเู รียนไดรูจักแกปญหา ยอมเปนบรรยากาศการเรียนที่
สนับสนุนความคิดสรางสรรคของผูเรียน
นอกจากนี้ เดวิส (อารี พันธมณี. 2547: 49; อางอิงจาก Davis. 1972) ไดย้ําถึงการพัฒนา
เสริมสรางความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียน คือการชวยใหผูเรียนไดคนพบความคิดใหมๆ และสามารถ
พัฒนาศักยภาพนั้นใหเจริญเต็มที่ตามความสามารถ และองคประกอบที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรค
นั้นขึน้ อยูกับเทคนิคและวิธกี ารสอนของอาจารยผูสอน ซึ่งวิธกี ารสอนเพื่อกระตุนใหเกิดความคิด
สรางสรรคมีเพียงบางวิธเี ทานัน้ ขึน้ อยูกับอาจารยผูสอนจะเลือกใช
จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวาเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย นาจะเปนสิง่ สําคัญ
ที่จะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกนิสิต
2. การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนิสิต เปนสวนหนึง่
ของงานดานกิจการนิสิต เพือ่ พัฒนาใหนิสติ เปนบุคคลทีส่ มบูรณพรอมทั้งดานสติปญญา สังคม
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อารมณ รางกายและจิตใจ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนสิ ิตไดแสดงความสามารถ แสดงความคิด การ
ตัดสินใจ การทํางาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และรูจักการเปนผูน าํ และผูตามที่ดีในสังคม เปนกิจกรรม
ที่นิสิตจัดขึ้นทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน โดยไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง
แตนิสิตอาจนําสิ่งที่เรียนมาใชประโยชนในการทํากิจกรรมได และอาจนําความรูและประสบการณที่
ไดรับจากการทํากิจกรรมไปใชในทางที่เปนประโยชนตอการเรียน เสริมการเรียนในสาขาวิชาของตนได
มีการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจตามความสนใจของนิสิตแตละคน ไมมกี ารใหคะแนน นิสติ จะ
เปนผูคิดและทํากิจกรรมตาง ๆ เอง โดยจะตองอยูในกรอบศีลธรรมอันดี และไมขัดตอกฎระเบียบของ
สถาบัน
3. การสนับสนุนของเพื่อน ออสติน (กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. 2540; อางอิงจาก Austin
.1996) พบวา การมีสวนรวมกับกลุมเพื่อนนิสิต มีผลตอการพัฒนานิสติ ดานสติปญญาและดานจิตใจ
สูง และลักษณะของกลุมเพื่อนและปริมาณการปฏิสัมพันธกับกลุม เพื่อนจะมีอิทธิพลมากที่สุดตอการ
พัฒนาของนิสติ ในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการศึกษาและสวนตัว ซึง่ กลุม เพื่อสวนใหญจะมีบทบาทนอกชั้น
เรียน
จากการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวากลุม เพื่อนนัน้ เปนสภาพแวดลอมของตัวนิสติ ที่จะ
สงผลตอตัวนิสิตเอง เนื่องจากนิสิตอยูในวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ดังนั้น การคบเพือ่ นที่มี
ลักษณะทีเ่ อื้อตอการสนับสนุนทางดานการเรียน การคิดสรางสรรคจะชวยใหนิสิตไดพัฒนา
ความสามารถในการคิดสรางสรรค ไมถูกปดกั้นหรือบัน่ ทอนการคิดจากกลุมเพื่อน ขณะเดียวกันกลุม
เพื่อนจะเปนผูท ี่สงเสริมและสนับสนุนใหนสิ ิตไดพัฒนาความคิดสรางสรรคตอไป
4. บรรยากาศการบริหาร สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยที่ดจี ะตองเปนมหาวิทยาลัยทีม่ กี าร
บริหารที่ดี ผูบ ริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกนิสิต และเปดโอกาสใหนิสติ มีสวนในการบริหาร รวมคิดรวม
สรางเปนการสรางเวทีการคิดสรางสรรคใหแกนิสิต
5. อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่เปนสิง่ สําคัญทางกายภาพที่จะ
ชวยผลักดันใหการเรียนการสอนสัมฤทธิผ์ ล มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอมที่ดีจะตองมีอาคารสถานที่
ดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ นัน่ คือ มีหอ งเรียน หองอาคาร ตลอดจนบริเวณที่นงั่ พักผอนใหเพียงพอ
กับจํานวนนิสติ สภาพแวดลอมเหลานี้กอใหเกิดความเปนสัดสวน ความสวยงาม และเอื้ออํานวยตอการ
เรียนรู
สรุปไดวา การเสริมสรางความคิดสรางสรรคเปนวิธกี ารหนึ่ง ที่จะทําใหผูเรียนสามารถคิด
สรางสรรคไดมากขึ้น เพราะคนทีม่ ีลักษณะการสรางสรรคมักจะเปนผูที่ไดรับการกระตุน และไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน โดยการสรางบรรยากาศเชน บรรยากาศในการเรียนที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิด
ใหม ๆ ได เทคนิคและวิธกี ารสอนของอาจารยผูสอน และนิสิตไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมใน
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มหาวิทยาลัย อาจกลาวไดวา การพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของผูเรียนขึ้นอยูก ับสภาพแวดลอม
ของผูเรียนดวย เนื่องจากการที่ผูเรียนจะสามารถไดใชความคิดสรางสรรคนั้นแลว อาจารยผูสอน
จะตองเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดสรางสรรคออกมาอยางถูกตอง
และเหมาะสม

3.4 ดานฐานทางวิชาการ
แนวคิดเกี่ยวกับความรู
ความหมายเกี่ยวกับความรู (Knowledge)
กูด (โสภิตสุดา มงคลเกษม. 2539; อางอิงจาก Good. 1973: 325) ไดใหคําจํากัดความไว
ในพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) วา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง (Facts)
ความจริง (Truth) กฎเกณฑ และรายละเอียดตางๆ ทีม่ นุษยไดรับและมีการเก็บสะสมไวจากมวล
ประสบการณตาง ๆ
บลูม (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539; อางอิงจาก Bloom. 1971: 271) ไดให
ความหมายวา ความรูเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่อง หรือเรื่องทัว่ ๆ ไป ระลึกถึง
วิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณตาง ๆ โดยเนนความจํา
จิตรา วสุวานิช (2528: 6) ไดใหความหมายของ ความรูวา หมายถึง การจําขอเท็จจริง
เรื่องราว รายละเอียดที่ปรากฏในตํารา หรือสิ่งที่ไดรับการบอกกลาวได
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 16) ไดใหความหมายวา ความรูเปนพฤติกรรมขั้นตนซึง่ ผูเรียน
เพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกได หรือโดยการมองเห็น ไดยิน ก็จาํ ได ความรูขั้นนี้ไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธกี ารแกปญหา เหลานีเ้ ปนตน
สรุปไดวา ความรูหรือฐานทางวิชาการ หมายถึง การรูเรื่องราวขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มนุษยได
สะสมไว และแสดงออกเปนพฤติกรรมทีเ่ รียกเอาสิง่ ที่สะสม หรือจําไดออกมาใหปรากฏ ใหสังเกตได
และสามารถวัดได
ระดับของความรู
บลูม (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539; อางอิงจาก Bloom. 1975: 65) ไดแบง
พฤติกรรมทางดานความรูหรือความสามารถทางสติปญญา (Congnitive domain) เปน 6 ระดับ โดย
เรียงจากพฤติกรรมขั้นงายไปสูพฤติกรรมขั้นยาก ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําไดหรือระลึกได
2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากความรู ตองมีความรูมากอน
จึงจะเขาใจ ความเขาใจนี้แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน
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3. การนําเอาไปใช (Application) เปนการนําเอาทฤษฎี วิธกี าร กฎเกณฑ และแนวความคิด
ตาง ๆ ไปใช
4. การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถ และมีทกั ษะในการจําแนก
เรื่องราวที่สมบูรณใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ และมองเห็นความสัมพันธอยางแนชดั ระหวาง
สวนประกอบเหลานั้น รวมทัง้ มองเห็นการผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมกันเปนปญหา หรือ
สถานการณอยางใดอยางหนึ่ง
5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถของบุคคลในการรวบรวมสวนยอยตางๆ
ุ ภาพสูง
เขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางใหม มีความชัดเจนและมีคณ
6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา วัสดุ
วิธีการวินจิ ฉัยตีราคาสิ่งของตาง ๆ โดยมีกฎเกณฑและมาตรฐานเปนเครื่องชวยประกอบการ
วินิจฉัย ซึง่ กฎเกณฑที่ใชชว ยประเมินคานี้ อาจเปนกฎเกณฑท่บี ุคคลสรางขึ้นหรือมีอยูแลวก็ได
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 253) ไดกลาวถึงลําดับขั้น
ของความรู ดังนี้ ความรู หมายถึง สิ่งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ
รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ
สิ่งที่ไดรับ จากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา กอนเกิดความรูขึ้นมาจะ
มีลําดับขั้น หรือกระบวนการในการพัฒนาความรู ดังนี้
1. ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง ขอมูลดิบ หรือตัวเลขตางๆ ที่ยงั ไมไดผานการแปลความ
โดยอาจมีจุดประสงคเพื่อการตรวจสอบ หรือสอบถามกลับวางานมีปญหาหรือมีเหตุการณใดเกิดขึ้น
บาง
2. สารสนเทศ (information) คือ ขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผลวิเคราะห สังเคราะห
เพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ มีบริบทซึ่งเกิดจากความเชื่อ สามัญสํานึก
หรือประสบการณของผูใชสารสนเทศนั้น โดยมักจะอยูในรูปของขอมูลที่วัดได หรือจับตองได อยางไรก็
ตาม สารสนเทศอาจมีขอจํากัด ในเรื่องชวงเวลาที่ใชและขอบขายของงานที่จะนํามาใช
3. ความรู (knowledge) คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับ
ความรูอื่นจนเกิดเปนความเขาใจ และนําไปใชประโยชนในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณตา งๆ
ไดโดยไมจํากัดชวงเวลา
4. ปญญา (wisdom) คือ ความรูที่ฝงอยูในตัวตน กอใหเกิดประโยชนในการนําไปใช
ระดับของความรูโดยทั่วไปสามารถแบงเปน 4 ระดับ คือ (รัฐกรณ คิดการ. 2551; อางอิงจาก
Tiwana. 2002: 51)
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5. Know-what รูวาคืออะไร เปนความรูทฤษฎีลวนๆ เปนความรูในระดับที่ผูจบการศึกษา
มหาวิทยาลัยใหมๆ เมื่อนําความรูไปใชเชิงปฏิบัติการ อาจไดผลหรือไมก็ได
6. Know-how รูวิธีการ เปนความรูที่มที ั้งเชิงทฤษฎี และมีการนําไปเชื่อมโยงกับโลกของ
ความเปนจริง เปนความรูที่มอี ยูในผูจบมหาวิทยาลัยออกไปทํางาน 2-3 ป ภายใตสภาพความเปนจริง
ที่ซับซอน
7. Know-why รูเหตุผล เปนความรูเชิงเหตุผล ระหวางเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ผลของ
ประสบการณแกปญหาที่ซบั ซอน และนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับผูอนื่
8. Care-why ใสใจกับเหตุผล เปนความรูในลักษณะของความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ออกมา
จากภายในตนเอง เปนความรูที่อาจกลาวไดวาถึงจุดบรรลุในความรูเรือ่ งนัน้ ๆ สามารถนําเอาความรูมา
พลิกแพลงหยิบใชไดอยางเหมาะสม หรือไรรูปแบบ และสรางสรรคความรูใหมๆ ตอยอดจากความรูเดิม
ได
สรุปไดวา ความรูนั้นเปนสิง่ ทีม่ นุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย
โดยใช ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมีเปาหมาย มี
วัตถุประสงคเปนไปตามผูสรางความรู หรือกระบวนการในการพัฒนาความรู และสามารถนําความรูไป
ตอยอดเพื่อสรางสรรคความรูใหมๆ ได
ประเภทของความรู
บลูม และคณะ (ลวน สายศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 41-43; อางอิงจาก Bloom; &
et al. 1956) ไดเรียงลําดับจากทีซ่ ับซอนนอยที่สุดไปหาที่ซับซอนมากที่สุด เรียงลําดับไดดังนี้
1. ความรูดานเนือ้ หา (Knowledge of Specifics) เปนความสามารถในการจดจําเนื้อหา
ของสิ่งทีเ่ รียนหรือประสบพบมา แบงออกเปน 2 อยางคือ
1.1 ความรูเกีย่ วกับศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) ความรูความจําดาน
นี้เปนสัญลักษณ ศัพท นิยาม ที่ตกลงกันไวเพื่อใชในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหเปนความหมายที่สะดวก
1.2 ความรูเกีย่ วกับความจริง (Knowledge of Facts) เปนความสามารถในการจดจําสิ่ง
ที่เปนความจริงที่เรียนรูมา ความจริงในที่นเี้ ปนลักษณะ วันที่ เดือน ป สถานที่ บุคคลเหตุการณ ฯลฯ ที่
เกิดขึ้นเปนจริงมาแลว
2. ความรูเกีย่ วกับวิธีการดําเนินในเนื้อหา (Knowledge of Ways and Means of Dealing
With Specifics) ความสามารถดานนี้เปนความจําในดานวิธีการจัดระบบ จัดการศึกษา พิจารณา
วิพากษพิจารณ รวมทัง้ วิธีการแสวงหาความรูและลําดับขั้นของเวลา แบงยอยออกเปนดังนี้
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2.1 ความรูเกีย่ วกับระเบียบประเพณี (Knowledge of Conventions) เปนความสามารถ
ในการจดจําประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียม หรือการกระทําที่เปนนิสยั ยึดถือในสังคม หรือใน
เนื้อหาวิชานั้น ๆ
2.2 ความรูเกีย่ วกับแนวโนมและลําดับขั้น (Knowledge of Trends and Sequences)
เปนความสามารถในการจําเพื่อหาสวนที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางแนวโนม และลําดับขั้นตอนใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2.3 ความรูเกีย่ วกับการจําแนกประเภท (Knowledge of Classifications and
Categories) เปนความจําในเรื่องจัดประเภท กลุมชุดของความรูในเนื้อหาวิชาทีเ่ รียนรูมาแลว
2.4 ความรูเกีย่ วกับเกณฑ (Knowledge of Criteria) หมายถึง ความจําเกณฑตาง ๆ ใน
การเกิดหลักการ มโนภาพ ความคิดเห็น และอื่น ๆ
2.5 ความรูเกีย่ วกับวิธีการ (Knowledge of Methodology) เปนลักษณะการจําวิธีการใน
การคนหาความรู จําเทคนิค และกระบวนการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาแลว
3. ความรูเกีย่ วกับความคิดรวบยอด (Knowledge of the Universals and Abstractions in
a Field) ความจําแบบนี้เปนความจําขัน้ สูงขึ้น แบงออกเปน 2 อยางคือ
3.1 ความรูเกีย่ วกับหลักวิชาและขยายนัยทั่วไป (Knowledge of Principles and
Generalizations) เมื่อสอนหลักวิชาและการขยายนัยทัว่ ไปในหลักวิชานัน้ ๆ แลว จุดประสงคนี้
ตองการจะใหจําสิ่งนั้น ๆ ใหได
3.2 ความรูเกีย่ วกับทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of Theories and Structures)
ระดับนี้จุดประสงคเพื่อใหผเู รียนสามารถจําทฤษฎี และโครงสรางของสิ่งที่เรียนมาแลวใหได
โนนากะ และทากูชิ (รัฐกรณ คิดการ. 2551; อางอิงจาก Nonaka; & Takeuchi. 2004: 53)
นักจัดการความรูผูมีชื่อเสียงระดับโลกไดมีการนําเสนอใหจําแนกความรูที่มีอยู โดยแบงออกเปน 2
ประเภท คือ
1. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ
วิชาการ อยูในตํารา คูมือปฏิบัติงาน และสามารถถายทอดหรือรวบรวมไดงาย
2. ความรูที่ฝง ลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน อาจเกิดจาก
ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรค การถายทอดหรือสื่อสารในรูปแบบของตัวเลข หรือตัวอักษร
อาจทําไดยาก
ความรูทงั้ สองประเภทนี้มวี ิธกี ารจัดการที่แตกตางกัน การจัดการ ความรูเดนชัด จะเนนไปที่
การเขาถึง แหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมือ่ นําไปใชแลวเกิดความรูใหมก็นาํ มาสรุปไวเพื่อ
ใชอางอิง หรือใหผูอื่นนําไปใชตอไป สวนการจัดการความรูฝงลึกนัน้ จะเนนไปทีก่ ารจัดเวที เพื่อใหมี
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การแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูร วมกันอันนําไปสูการสรางความรูใหมที่แต
ละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป และความรู 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพสลับ
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง ความรูที่ฝงลึก ก็เปลีย่ นเปน ความรูเดนชัด และบางครั้ง ความรู
เดนชัด ก็เปลีย่ นไปเปน ความรูที่ฝง ลึก เรียกวา วงจรการจัดการความรูไมรูจบ
สรุปไดวา ความรูเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึง่ อาจจะเกี่ยวกับ
การนึกได การมองเห็น การไดยิน และการไดฟง ความรูเปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบ
ไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธกี ารแกไขปญหา และ
มาตรฐาน ซึง่ อาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่
ซับซอน ดังนัน้ การจําไดจึงถือวาเปน กระบวนการที่สาํ คัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนทีน่ ําไปสู
พฤติกรรมทีก่ อ ใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล
ซึ่งเปนขัน้ ตอนที่ไดใชความคิด และความสามารถมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ สวนความเขาใจเปนขั้นตอน
ตอมาจากความรู โดยเปนขั้นตอนที่จะตองใชความสามารถทางความคิดและทักษะที่มากขึ้น จนถึง
ระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใช
สัญลักษณ สวนการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แสดงออกมาในรูปของการใชทกั ษะหรือการแปล
ความหมายจากภาษาหนึง่ ไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว อาจจะเปนการแสดง
ความคิดเห็นหรือใหขอสรุป และการคาดคะเนได
คุณลักษณะความรูทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
จรัส สุวรรณเวลา (2545: 55) กลาววา คุณลักษณะความรูความสามารถทางวิชาการของ
นิสิต นักศึกษา ควรเปนผูมคี วามรูความสามารถในสาขาวิชาอยางกวางขวาง สามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ทันเหตุการณ ในการปฏิบัติมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มี
ความรักในดานการเรียนรู และมีความสนใจทางวิชาการ โดยสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลา
ไพฑูรย สินลารัตน (2542: 47) ไดกลาวถึง คุณลักษณะความรูความสามารถทางวิชาการ
ของนิสิตนักศึกษา คือ มีความทันสมัยอยูต ลอดเวลาและพัฒนาไปในทิศทางของการสราง การ
ประยุกต การวิจัย และการสงเสริมใหกระบวนการของการสรางความรูเกิดขึ้นในสังคมมากยิ่งขึ้น
สรุปไดวา คุณลักษณะและความสามารถทางวิชาการของนิสิต จะตองเตรียมพรอมทีจ่ ะ
เผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ดังนัน้ จึงตองมีการปรับกระบวนการและการเรียนรู
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับความผันแปร สามารถนําความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชและมีโลกทัศนกวางไกล
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ความรูทางวิชาการดานศิลปะ
ความหมายของศิลปะ
อารี สุทธิพนั ธุ (2535: 42) ไดกลาววาเรื่องศิลปะหรือความหมายของศิลปะ นักคิดสมัยกอน
ไดถกเถียงกันมานานแลว และในบรรดานักคิดทั้งหลาย ระยะแรกดูเหมือนแนวคิดของเพลโตไดรับ
ความสนใจมากที่สุด เพลโตแสดงความคิดเห็นวา ศิลปะเกี่ยวของกับความงามและสามารถอธิบายได
ในรูปของทฤษฎีความงาม โดยมีสมมติฐานวาความงามเปนคุณสมบัติอยูในตัวเอง เปนคุณคาทีเ่ รงเรา
กระตุนใหเกิดความชืน่ ชม ความอยาก โดยตรง ซึง่ มีสวนสัมพันธกับทฤษฎีของความรักใครและทฤษฎี
ของศีลธรรมดวย
ธวัชชานนท ตาไธสง (2546: 20-21) กลาววาศิลปะเปนคําที่มีความหมายหลากหลายที่มงุ
นิยาม ใหสอดคลองกับจุดยืนและมุมมองของแตละบุคคล ศิลปะดั้งเดิมจึงมักหมายถึง งานชางฝมือ
หรือทักษะทีเ่ กิดจากการสรางสรรคของมนุษย และเกิดจากภูมิปญญา ความศรัทธา ความพากเพียร
ตลอดจนมีความประณีต และวิจิตรบรรจงอีกดวย อยางไรก็ตาม ศิลปะในความหมายของปจจุบันและ
อนาคตมีแนวโนมทีจ่ ะมุง เนนไปสูการใชความคิดสรางสรรคมากกวาการใชฝมือ หรืออาจกลาวไดวา
ความคิดอยูเหนือรูปแบบ ซึ่งความคิดจะนําไปสูจินตนาการ โดยอาจจะใชสื่อและเทคนิควิธีการให
สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
สรุปไดวาศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ ความรูสึกและ
สามารถใชความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความรูท ี่มพี รอมกับถายทอดใหสังคมรับรูได
ขอบขายของศิลปะ
ศิลปะ คือ ผลงานของมนุษยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ซึ่งนอกจากจะหมายถึงเรื่อง
ของภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน รูปแกะสลักแลว มักจะหมายความรวมไปถึงผลงานของ
มนุษย ซึง่ แสดงความงามและความซาบซึง้ ในลักษณะอืน่ ๆ เชน วาทศิลป ศิลปะ การแสดง ดนตรี
วรรณกรรม ศิลปะการปกครอง ศิลปะการครองเรือน ตลอดจนผลงานที่เกีย่ วของกับงานชาง งาน
ประดิษฐ งานเครื่องปนดินเผา ฯลฯ ศิลปะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆดังนี้ (วิรุณ ตั้งเจริญ.
2537: 5)
1. วิจิตรศิลป (Fine Arts) คือ ศิลปะที่มงุ แสดงออกซึ่งความงาม อารมณ ความรูสกึ ความ
ศรัทธา ความเชื่อ ความคิด ฯลฯ ในแงมุมตางๆกัน โดยทีค่ วามงามหรือความวิจิตรนัน้ กอใหเกิดความ
ปติชื่นชมยินดี ความศรัทธา การพักผอน ความคิด อุดมการณฯลฯ ตอผูช ื่นชมวิจิตรศิลปประกอบไป
ดวย
1.1 จิตรกรรม (Painting) เปนผลงานที่อาจเกิดจากทัง้ การวาดภาพ (Drawing) และการ
ระบายสี (Painting) หรือเฉพาะจากการระบายสีอยางเดียวก็ได และบางครั้งก็มีความสัมพันธกับศิลปะ
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ภาพพิมพอีกดวย จิตรกรรมเปนการจัดสีบนระนาบผิวอยางเหมาะสม และศิลปนตางก็มวี ิธีการระบาย
สีไดหลากหลายเทคนิค ผลงานจิตรกรรมสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆตามลักษณะของสี เชน
จิตรกรรมสีน้ํา จิตรกรรมสีนา้ํ มัน จิตรกรรมสีอะครีลิก จิตรกรรมสีฝุน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีชื่อเรียกตาม
ลักษณะของเรือ่ งราวที่ปรากฏบนระนาบ เชน จิตรกรรมภาพหุน นิ่ง ภาพภูมิทัศน ภาพทะเล ภาพอาคาร
และสิ่งกอสราง ภาพคนครึ่งตัว ภาพคนเต็มตัว ภาพสัตว ภาพผนัง และภาพประกอบ เปนตน
1.2 ประติมากรรม (Sculpture) คือ ผลงานศิลปะที่มีรูปทรง 3 มิติ ประกอบดวยความ
กวาง ความสูง และความลึก ประติมากรรมมีชื่อเรียกหลากหลายตามแตเทคนิค เชน การปน
(Modeling) การหลอ (Casting) การแกะสลัก (Carving) การเชื่อม (Welding) การบัดกรี (Soldering)
และงานโครงสราง(Construction)
1.3 สถาปตยกรรม (Architecture) คือ ผลงานศิลปะที่แตกตางจากศิลปะสาขาตางๆ
เนื่องจากเกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ ซึง่ ตองมีการออกแบบ เขียนแบบ วางแผน และคํานวณ
กอสรางใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย อีกทัง้ ตองอยูบ นพืน้ ฐานของความงาม ความรูท าง
วิทยาศาสตร และทักษะเปนสําคัญ
1.4 วรรณกรรม (Literature)คือ ผลงานประเภทรอยแกว และรอยกรอง หรืองานหนังสือ
งานนิพนธทกุ ชนิด ไมวา จะแสดงออกมาโดยวิธี หรือในรูปอยางใด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ บทกวี ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน สิ่งบันทึกเสียงภาพ เปนตน
1.5 ศิลปะการแสดง (Performing Art) คือ ผลงานดานการละคร (Drama) นาฏศิลป
(Dance) และยังรวมไปถึงการแสดงภาพยนตร และโทรทัศนอีกดวย
1.6 ดนตรี (Music) คือ ศิลปะที่แสดงออกดวยลีลาของเสียง ซึ่งสามารถรับรูความงาม
หรือสุนทรียไดจากการฟงหรือไดยินเทานัน้
2. ประยุกตศิลป (Applied Arts) คือ ผลงานศิลปะที่มที ั้งอรรถประโยชน และความงามมี
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน และมีความงามที่ใหความสุขสดชืน่ ไปพรอมกันประยุกตศิลปแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้
2.1 หัตถศิลป (Manual Art) คือ งานหัตถกรรม (Handicraft) และงานชางฝมือ (Craft) ที่
มุงเนนประโยชนใชสอยควบคูไปกับความงาม ความประณีต ตลอดจนมีรูปแบบ ลวดลาย และการใช
วัสดุที่มีลกั ษณะเฉพาะชุมชน การผลิตมักจะใชแรงงานจากมือเปนประการสําคัญ และอาจจะใช
อุปกรณหรือเครื่องมืองายๆชวยในการผลิตก็ได อีกทัง้ การผลิตจะมีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น เชน
ศิลปะและเครื่องปนดินเผา เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน เครือ่ งทอง เครื่องหนัง การทอผาไหม งาน
ประดิษฐ ฯลฯ
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2.2 อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) หรือการออกแบบอุตสาหกรรม คือ ผลงานที่ผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม ดวยการใชเครื่องมือจักรกลผลิตแทนแรงงานจากมือเปนสําคัญ และมุงผลิต
จํานวนมากเพือ่ ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของตลาด อีกทัง้ มีรูปแบบที่สรางสรรค
เปลี่ยนแปลงใหนา สนใจอยูเสมอ รวมทั้งวัสดุที่ใชจะตองมีลักษณะที่เรียบงาย และเปนสากลอีกดวย
เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องเรือน ของเด็กเลน เครื่องใชในสํานักงาน เครื่องจักรกลการเกษตร
อุตสาหกรรมการพิมพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานพาหนะตางๆ ฯลฯ
2.3 การออกแบบสื่อสาร (Communication Design) คือ การออกแบบที่มุงการสื่อสาร
คุณภาพ ขอมูล หรือ ความงามของผลิตภัณฑ การบริหาร และความคิดจากบุคคลหรือองคกรหนึง่ ไปสู
กลุมเปาหมาย เพื่อผลในทางธุรกิจ เพื่อการเผยแพรขอมูล และเพื่อเสนอความคิดบางประการ การ
ออกแบบสื่อสารนอกจากจะเกี่ยวของกับสิง่ ที่จะสื่อสารแลว ยังเกีย่ วกับของกับจิตวิทยา ศิลปะ
ผูบริโภค และการตลาดอีกดวย การออกแบบสื่อสารประกอบดวย การออกแบบสิ่งพิมพ (Graphic
Design) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) การออกแบบโฆษณา (Advertising Design)
และการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) เปนตน
วิรุณ ตั้งเจริญ (2547: 99-100) ใหคํานิยามศิลปกรรม ในบริบทหลังสมัยใหมไววา ศิลปะ
หมายถึง การแสดงออก และปรากฏการณจากกการแสดงออกในความงาม ความไพเราะ การแสดง
อารมณ การแสดงความรูสึกนึกคิดในลักษณะตาง ๆ ไมวา เปนการแสดงดนตรี ทัศนศิลป
สถาปตยกรรม วรรณกรรม พัฒนาจากศิลปะในสังคมเกา เปนความงามหรือสุนทรียะสําหรับสามัญชน
ที่แสดงออกงาย ๆ สื่อสารงาย ๆ ตอบสนองงาย ๆ ชื่นชมก็อยูที่ความพึงพอใจตามปจเจกภาพเพื่อ
ตนเอง ไมใชเพื่อความศรัทธาทีม่ ีตอศาสนา และผูมีอํานาจ ดังเชน อดีต จากหลักวิชาในสังคมเกามาสู
สมัยใหมในสังคมสมัยใหม
อารี สุทธิพนั ธุ (2528: 14) ใหความหมาย ขอบขายของศิลปะ ไวดังนี้ ศิลปะ หมายถึง 1) การ
เลียนแบบธรรมชาติ 2) การแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อถือแตละสมัย 3) สื่อติดตอระหวางการ
แบบหนึง่ 4) เปนภาษาชนิดหนึง่ 5) การแสดงออกทางบุคลิกภาพเดน ๆ ของศิลปน 6) การถายทอด
ความรูสึก หรือแสดงความรูส ึกเปนรูปทรง 7) การแสดงออกทางความงาม 8) การแสดงออกของความ
เชื่อ 9) ความชํานาญในการลําดับประสบการณ และถายทอดตามจินตนาการใหเปนวัตถุที่มี
สุนทรียภาพ 10) การรับรูทางการเห็น นอกจากนี้ยังใหความหมายเพิ่มเติมวา ศิลปะคือการแสดงออก
ของมนุษยตามปริมาณของโลกภายนอกและโลกภายใน และศิลปะคือรูปทรงทีม่ ีนยั สําคัญ
สรุปไดวา ศิลปะเปนสิง่ ทีม่ นุษย สรางสรรคขึ้น เพื่อความงาม และความพอใจ สิง่ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจะมีความงดงาม และความพึงพอใจ ขอบขายของศิลปะจะทําใหเกิดความงามทางใจ
และความงามทางกาย เปนศิลปะ ที่เกี่ยวของกับวิถชี ีวิต การสัมผัส และการมองเห็นคุณคา ไดอยาง
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เปนรูปธรรม สวนความงามทางใจเปนศิลปะที่มีคุณคาทางนามธรรม ทําใหเรามีความเปนมนุษย ที่
สมบูรณ สามารถดําเนินวิถชี ีวิตไดอยางมีความสุข เชน การปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนา ดังนัน้ ศิลปะ
จึงมีความผูกพันกับชีวิตความเปนอยู ซึง่ จะพบศิลปะอยูในทุกหน ทุกแหงในการดํารงชีวิต

4. การจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 ของคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรายงานผลการจัดการศึกษาของคณะฯ ไวดังนี้ (คณะศิลปกรรมศาสตร.
2552: 1-6)
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาขึน้ มาจาก โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง และวิทยาลัยวิชา
การศึกษา โรงเรียนครูชั้นสูง ซึ่งสถาปนาขึ้นในปพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษาปพุทธศักราช
2496 และพัฒนาขึน้ เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปพุทธศักราช 2518วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่พฒ
ั นาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงประสาทปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยทีว่ ิทยาลัยวิชาการศึกษาไดพัฒนาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมขึน้ ในสังคมไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษาซึง่ เปนผูนาํ ในระบบการศึกษาสมัยใหมในสังคมประชาธิปไตย ทัง้ ดานองคความรู
กระบวนการศึกษา ระบบการประเมินผล และระบบบรรณารักษศาสตร ดวยปรัชญาการศึกษาทีว่ า
การศึกษาคือ ความเจริญงอกงามพรอมกับหลักธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวธรรมของ
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ผูวางรากฐานการศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อถึงปพุทธศักราช
2518 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดขยายโครงสรางและบทบาท
ของมหาวิทยาลัยใหเปนสากล ไมวาจะเปนทางดานศึกษาศาสตร ซึ่งเปนรากฐานของมหาวิทยาลัย
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ รวมทัง้ ทางดานศิลปกรรมศาสตรโดยเฉพาะอยางยิง่ บทบาททางดานศิลปกรรมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒนัน้ ไดแสดงบทบาทสําคัญมาตั้งแตแรกเริ่ม ไมวา จะเปนการเปดสอนวิชา
ความซาบซึ้งทางศิลปะ และวิขาความซาบซึ้งทางดนตรี เพื่อสรางรสนิยมอันประณีตงดงามใหกบั บัณฑิต
ทุกคน การเปดแผนกวิชาศิลปศึกษาภายใตคณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ในปพทุ ธศักราช 2511 และผลิตบัณฑิตทางดานการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษาเปนแหงแรกใน
ประเทศไทย เมื่อพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปพทุ ธศักราช 2518 ภารกิจทางดาน
ศิลปกรรมศาสตรไดพัฒนาตอไปโดยการขยายโครงสรางเปนภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และภาควิชา
ดุริยางคศาสตรภายใตคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษา
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บัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะ โดยวิชาเอกศิลปะมุง เนนทาง
ดานการออกแบบสื่อสาร สวนภาควิชาดุริยางคศาสตรก็เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทัง้ วิชาเอก
ดุริยางคศาสตรไทยและดุริยางคศาสตรสากลโดยเริ่มภารกิจในโครงสรางใหมตั้งแตปพ ุทธศักราช 2519
เปนตนมา
หลังจากนั้น การขยายการศึกษาไปสูระดับบัณฑิตศึกษาก็เริ่มขึ้นดวยหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เปดสอนเปนแหงแรกในประเทศไทย พรอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในปพทุ ธศักราช 2528 และตามมาดวยการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกมนุษย
ดุริยางควิทยา ในปพุทธศักราช 2535 วิชาเอกทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม ในปพุทธศักราช 2539
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ ในปพุทธศักราช 2549 พรอมกับการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต วิชาเอกศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในปพทุ ธศักราช 2549 ซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนทาง
ศิลปะจนถึงระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรกราวปพทุ ธศักราช 2530 แนวคิดในการขยายบทบาท
ทางดานศิลปกรรมศาสตรไปสูการเปนคณะศิลปกรรมศาสตรไดปรากฏชัดขึ้นหลังจากนั้นการเสนอ
โครงการจัดตัง้ คณะศิลปกรรมศาสตร ก็เริ่มขึ้นในปถัดมาโดยคณะบุคคลที่ปรารถนาจะเห็นรสนิยมอัน
ประณีตงดงามและมีระบบแบบแผนทางดานศิลปกรรมศาสตรพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและสังคมไทย ทายที่สดุ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรก็ไดรับการอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มิถุนายน 2536
ปรัชญา
ศิลปกรรมสรรคสรางปญญา ปญญาสรางสรรคคุณภาพชีวิต
ปณิธาน
ศิลปกรรมมุงสูความเปนเลิศดวยการเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเปนตนแบบ
การสรางสรรคนวัตกรรม ในรูปแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิน่ กับเทคโนโลยีและแนวคิดทาง
ตะวันตกเพื่อความเปนอยูของประชากรและสรางภูมิคมุ กันในการแขงขันทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศชาติ
วิสัยทัศน
คณะศิลปกรรมศาสตร จะตองเปยมไปดวยคุณภาพทางวิชาการ คณาจารยจะตอง
เพรียบพรอมไปดวยตําแหนงทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยที่เผยแพรตอสาธารณะชนตลอดจน
มีผลงานเปนที่ประจักษในระดับเอเชียและกาวสูความเปนนานาชาติอยางยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตรจะเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางศิลปะแหงเอเชีย และคณะศิลปกรรมศาสตร
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ยังกาวไปสูความเปนสากล ดวยการเปนผูน ําในการสรางสรรคแนวความคิดแบบตะวันออกเพื่อกาวไปสู
การแขงขันทางความคิดสรางสรรค ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาแหงอาเซียนเพื่อการ
ตอบสนองความตองการแกผูบริโภคทางตะวันตก
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทาง
ศิลปกรรม
2. พัฒนาองคความรูทางดานศิลปกรรมเพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ
3. สงเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยใชการจัดการความรูใหสอดคลอง
กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและประเทศชาติ
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมและดาน
การสงเสริมผลิตภัณฑ
ยุทธศาสตร
1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพของศิลปกรรม มุงสรางงานวิจยั และพัฒนาองคความรูดานศิลปะ ดนตรี การแสดงและ
นวัตกรรมการออกแบบโดยสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ
2. มุงเนนการบริการวิชาการและสรางสังคมแหงการเรียนรูด านศิลปกรรม ทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ พัฒนาหลักสูตรในปจจุบัน ใหตอบสนองความเปนศูนยศิลปกรรมในเอเชียและมีหลักสูตร
และการสอนเพื่อพัฒนานิสติ ใหมีความคิดเทาทันกับประเทศแถบตะวันตกสรางความเปนศิลปน
นักแสดง นักดนตรี และนักออกแบบที่สามารถแขงขันกับทางตะวันตก
3. มุงเนนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิน่ ดานศิลปกรรมเพื่อ
พัฒนาความเปนศูนยกลางทางเอเชีย จัดการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ
4. มุงสรางเครือขายทางดานวิชาการและงานวิจัยดานศิลปกรรมกับองคกรภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ประสานงานกับประเทศที่ลงนามความรวมมือเพื่อจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
5. มุงเนนการนําการจัดการความรูมาพัฒนาคุณภาพงานทุกดาน
นโยบายการบริหาร
การดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร ในการปฏิรูปองคกรใหสอดคลองกับสังคมใน
ปจจุบันตองอาศัยการดําเนินงานในหลายภาคสวนและแจกแจงเปาหมายใหเปนรูปธรรม เพื่อใหแตละ
สวนงานไดเดินไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร ดําเนินงานตามแผน
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และนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิง่ ไดยึดหลักของการบริหารราชการแผนดิน
(ก.พ.ร.) ดังนัน้ การดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร จึงจําแนกไดเปนประเด็นยุทธศาสตรตาม
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไวดังนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร กําหนดนโยบายคุณภาพของผลผลิตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดย
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
1.2 มุงขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเพิ่มจํานวนรับนิสิตและเผยแพรหลักสูตรสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยการประชาสัมพันธ และจัดคายศิลปะอยางสม่ําเสมอ
1.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในดาน
ศิลปกรรมและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตามความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิต
1.4 ผลิตบัณฑิตโดยมีการสรางเครือขายทางวิชาการ (Networking) กับสถาบัน
การศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ ตลอดจนดําเนินการพัฒนาศักยภาพของอาจารยควบคูกันไป
1.5 ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่เปนภาคี เพื่อรวมราง
หลักสูตรศิลปกรรมนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเปาหมายผูเรียนเปนนักศึกษาในประเทศ
แถบเอเชียเปนการเปดโอกาสใหมนี ักเรียนตางชาติเขามาในระบบการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ
2. นโยบายดานการวิจยั
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
2.2 พัฒนาความพรอมของปจจัยดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจยั
2.3 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย
2.4 พัฒนาวารสารศิลปกรรมศาสตร ใหมีความเปนสากลดวยการอาศัยความรวมมือกับ
สถาบันในตางประเทศ เพื่อเชิญชวนสงบทความลงในวารสารโดยตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ
2.5 จัดการประชุมทางศิลปกรรมวิชาการและพัฒนาใหเปนงานประชุมระดับอาเซียน
เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาอยางยั่งยืน
2.6 กําหนดใหนิสติ ทุกหลักสูตรของคณะมีการศึกษาและการวิจัย
2.7 สงเสริมใหขาราชการ/พนักงานที่มิใชอาจารย ทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองคกร
2.8 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัย
2.9 แสวงหาแหลงทุนวิจัยและจัดระบบภายในเพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจยั ดวยการ
สนับสนุนการพิมพเอกสารและผลงานทางวิชาการ
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3. นโยบายดานการบริการวิชาการ
3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เนนการใหบริการทางวิชาการดาน
ศิลปกรรม แกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก
3.2 จัดใหมีศูนยการประสานงานทางวิชาการและงานวิจยั (Research and Education
Center) เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษาทัง้ สวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึง
สวนงานตางประเทศตอบรับกับการขยายหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงในระดับสากล
3.3 สรางเครือขายเชื่อมโยงทางวิชาการ โดยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน
ศิลปกรรม นําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางศิลปกรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมทางวิชาการ
3.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เนนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
โดยใชการมีสว นรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทัง้ ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและเนนการมีสวนรวมของชุมชน
3.5 สงเสริมและพัฒนาผลงานเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตดวยการ
เรียนรูแนวโนมความนิยมและงานศิลปกรรมเพื่องานเศรษฐกิจสรางสรรคอยางตอเนือ่ งและยั่งยืน
3.6 สงเสริมใหนักวิชาการผลิตผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมทางศิลปกรรม โดยให
คําแนะนําเพื่อการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาอยางตอเนื่อง
4. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 มุงเนนการอนุรักษ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
4.2 มุงสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตเปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3 มุงสรางจิตสํานึกใหบคุ ลากรและนิสิตตระหนักถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
สงเสริมบุคลากรใหเกิดความสามัคคี ผูกพันชวยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
4.4 มุงเนนการสืบสานภูมิปญญาทองถิน่ ดานศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้
ทําใหนิสิตมีการเรียนรูทเี่ ปนวิถีชีวิต ในการเรียนรูของนิสติ ตองอาศัยกิจกรรมที่สอดคลองกับ
กระบวนการทางความคิดและกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค นิสิตจะมีคุณลักษณะ
ที่สมบูรณไดดวยการเรียนรูและพรอมทีจ่ ะเรียนรูรวมกับสังคมและชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพนิสิตขึ้นโดยจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2553-2554
(คณะศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะศิลปกรรม
ศาสตรน้นั ถือเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรู สามารถสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. กิจกรรม Earth Art Horseshoe Point เพือ่ เปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิ่งแวดลอม
ผานทางผลงานศิลปะ รวมถึงเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางศิลปน
2. กิจกรรมคายดนตรี SWU Music Camp ภูมิใจไทยประพันธ เพื่อเปนเวทีในการแสดงผล
งานของนักประพันธเพลงชาวไทยและเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และ
ประสบการณดนตรี
3. กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตรจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน ํานิสิต ฝาย
ศักยภาพนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตรเห็นความสําคัญในการเสริมสรางภาวะผูน ําใหกบั เยาวชนรุน ใหม
โดยจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน ํานิสิต โดยกิจกรรมนีม้ ุงหวังใหนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรที่เขารวมโครงการไดรับความรูทงั้ ดานวิชาการและประสบการณชีวิตในการทํางานรวมกัน การ
เสริมสรางความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการแกปญหา และเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
เพื่อนําไปสูการเสริมสรางภาวะผูนาํ โดยนิสิตสามารถนําความรูที่ไดจากการสัมมนาในครั้งนี้ไป
ประยุกตใชในการทํางานเพือ่ ประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป
4. กิจกรรม Frist Sight @ FOFA SWU เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีใหกบั นิสิตตอวิชาชีพ
ทางดานศิลปกรรม สงเสริมคุณลักษณะ จิตสํานึก และสรางความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึง่ ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร
5. กิจกรรม งานบูชาศิลปาจารย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดแสดงความเคารพและ
กตัญูตออาจารย เปนการปลูกจิตสํานึกการปฏิบัติตนตอครูอาจารย อีกทัง้ เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดี
ระหวางอาจารยและนิสิต
6. กิจกรรมงานเสริมสรางความคิดและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพสูตลาดสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อใหนิสิตพบกับเหลาศิลปนคนดังในแวดวงสื่อสิง่ พิมพ ELLE ที่จะมาถายทอดเรื่องราวประสบการณ
ชีวิตจริงในแวดวงสื่อสิ่งพิมพในหัวขอ “กวาจะเปนนิตยสารหัวนอก” พรอมเปดโลกและมุมมองของการ
ทําคอลัมน การเลือกภาพสวย ๆตลอดจนเทคนิคการทํานิตยสาร
7. กิจกรรมสาขาวิชาดุริยาคศาสตรสากลในงาน Friday String Concert 2010 เพื่อสงเสริม
การแสดงออกทางดานดนตรีใหแกนิสิตและผูที่มีความสนใจทางดานดนตรี
8. กิจกรรมชม Fashion Presentation Show ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเปนการเผยแพรองคความรูทางดานการออกแบบแฟชั่น
แกผูสนใจ
9. กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร จัดงานไหวครูประจําปดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูและอบรมสั่งสอนในดานคุณธรรม
จริยธรรมตาง ๆ แกศิษย จึงไดจัดพิธีไหวครูประจําปดนตรีไทยขึ้น เพื่อเปนการบูชาคุณครูบาอาจารย ทัง้
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ที่ลวงลับไปแลวและทีย่ ังมีชวี ติ อยู พรอมทั้งเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามในเรือ่ งของ
ความกตัญูกตเวที ใหเยาวชนรุน ใหมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและดํารงไวซงึ่ ประเพณีอันทรงคุณคานี้
รวมถึงยังเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะดวย
10. กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป จัดโครงการมหกรรมนาฏศิลปพื้นบานสมัยใหม ครั้งที่ 10
เพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกิจที่สําคัญประการ
หนึง่ ของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุทนี่ าฏศิลปพื้นบานของไทยเปนสิ่งที่สะทอนถึงรากฐาน ที่มา การ
ดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยมาชานาน
11. กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสูชุมชน ครั้งที่ 9 เพื่อใหคณาจารยและนิสติ สาขาวิชา
นาฏศิลปเปนผูฝกอบรม ถายทอดทักษะเบื้องตนทางดานนาฏศิลปใหแกชุมชนและสังคม ซึง่ จะทําให
นิสิตไดฝกฝนการทํางานเปนทีมรวมกัน และไดทําประโยชนตอสังคมและชุมชนภายนอก อีกทั้งยังเปน
การเสริมสรางประสบการณในการเรียนรูและรูจักเสียสละเพื่อสวนรม การทํางานรวมกัน และการ
เผยแพรผลงานนิสิตสาขาวิชานาฏศิลปใหเปนที่รูจักแกสังคมดวย
12. กิจกรรมสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปจัดโครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ
ประยุกตศิลปะภาพพิมพภายในศาลาเปรียญของวัด) เพื่อใหนิสิตประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ของภาพ
พิมพและเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการตกแตงลวดลายไทยอันล้ําคาสูทองถิน่ รวมถึงการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา โดยนิสิตจะไดเรียนรูและศึกษาการทํางานดานศิลปะที่เกีย่ วของกับ
พระพุทธศาสนาเพิ่มเติมองคความรูใหมเพื่อถายทอดกลับสูชุมชน รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึกดาน
จริยธรรมใหกบั เยาวชนรุน ใหมดวย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของจะเห็นไดวาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่
พึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษามุง พัฒนา ทัง้ นี้คณ
ุ ลักษณะที่สาํ คัญตอง
ประกอบดวย คุณลักษณะดานความเปนผูน ํา คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะดาน
ความคิดสรางสรรคและ คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ ซึ่งการไดพัฒนานิสิตใหมคี ุณลักษณะ
ดังกลาวจะสงผลตอคุณภาพของนิสิตที่จะสงเสริมทางการศึกษา และเปนประโยชนแกวงการศึกษา
ตอไป

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กัญญารัตน หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีทัศนะตอ
คุณลักษณะของนิสิตโดยการประเมินตนเองของนิสิตในแตละดานและโดยรวม อยูในระดับมาก นิสิต
ชายและนิสิตหญิง มีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตโดยรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
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นิสิตชายและหญิงมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตเกือบทุกดานแตกตางกัน ยกเวนดานคุณธรรมจริยธรรมที่ไมพบความแตกตาง นิสิตที่ศึกษาตางกลุมวิชากันมีทัศนะตอคุณลักษณะนิสิตไมแตกตางกัน
นิสิตที่มกี ารอบรมเลี้ยงดูตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตโดยรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา นิสิตมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิต ดานวิชาการ วิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานสังคมแตกตางกัน นิสติ ที่มีจํานวนในการเขารวมกิจกรรมตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิต
โดยรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสติ มีทัศนะ ตอคุณลักษณะของนิสิต ดานวิชาการ
วิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานสังคมแตกตางกัน และนิสิตทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมี
ทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมีทศั นะตอ
คุณลักษณะนิสิต ดานวิชาการ วิชาชีพและดานคุณธรรม จริยธรรมแตกตางกัน ยกเวนดานสังคมที่ไมพบ
ความแตกตาง
นอกจากนีธ้ ิตยิ า จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบวา นิสิตมีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะ
ความเปนครู และลักษณะทางการสอน อยูในระดับมาก นิสิตชายและหญิง มีลักษณะสวนบุคคล และ
ลักษณะความเปนครู ไมแตกตางกันสวนลักษณะทางการสอน แตกตางกัน นิสิตที่ศกึ ษาอยูในชัน้ ปที่ 2
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีลกั ษณะสวนบุคคล ลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการสอน
ไมแตกตางกัน นิสิตทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน
โดยนิสิตทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตกตางจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนปานกลางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการสอน ไมพบความ
แตกตาง นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพเปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสถาน
ประกอบการเอกชน คาขายหรือธุรกิจสวนตัว เกษตรกร และอื่น ๆมีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะความ
เปนครู และลักษณะทางการสอน แตกตางกัน โดยนิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มีลกั ษณะ
สวนบุคคล แตกตางจากนิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
สถานประกอบการเอกชน อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวและอาชีพอื่น ๆ นอกจากนี้ นิสิตที่ผปู กครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีลักษณะความเปนครู แตกตางจากนิสิตทีผ่ ูปกครองประกอบอาชีพคาขาย
หรือธุรกิจสวนตัวและอาชีพอื่น ๆ และนิสติ ที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มีลักษณะทางการสอน
แตกตางจากนิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว และนิสิตทีม่ ีภูมลิ ําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีลกั ษณะสวนบุคคล ลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการ
สอน แตกตางจากนิสิตที่มีภมู ิลําเนาตางจังหวัด สวนพระมหาสุพนิ ชินนะปด (2546: บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่องคุณลักษณะของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา พระนักศึกษา
มีคุณลักษณะดานการเรียน ดานความสัมพันธกับสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและเปน
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รายดานทัง้ 3 ดาน อยูในระดับมาก พระนักศึกษาที่มีอายุตางกันมีคุณลักษณะโดยรวมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานความสัมพันธกับสังคมและดานคุณธรรมจริยธรรม พระนักศึกษาที่มี
อายุ 20 ปขนึ้ ไปแตกตางกับพระนักศึกษาที่มีอายุนอยกวา 20 ป พระนักศึกษาที่มีจาํ นวนปอยูใน
สมณเพศตางกันมีคุณลักษณะโดยรวมและเปนรายดานทัง้ 3 ดาน ไมแตกตางกัน พระนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในชัน้ ปที่ 4 มีคุณลักษณะโดยรวมแตกตางกับพระนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ ปที่ 2
และชั้นปที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พระนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูในชัน้ ปที่ 2 มีคุณลักษณะ
การเรียนแตกตางจากพระนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูในชัน้ ปที่ 4 และพระนักศึกษาทีก่ ําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 1 มีคณ
ุ ลักษณะดานความสัมพันธกับสังคมแตกตางกับพระนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่
4 สวนดานคุณธรรมจริยธรรมพระนักศึกษาทีก่ ําลังศึกษาอยู ชั้นปตา งกันมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมไมแตกตางกัน พระนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูในวิทยาเขตตางกันมีคุณลักษณะโดยรวม
แตกตางกัน พระนักศึกษาทีม่ ีวิทยฐานะเดิมตางกันมีคุณลักษณะ โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน
ุ ลักษณะโดยรวมไมแตกตาง
ไมแตกตางกันและพระนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตางกัน มีคณ
กัน สําหรับโรจนรวี พจนพฒ
ั นพล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
ในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยั พบวา คุณลักษณะดาน
การเรียนรูน ักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับสูง คือ สามารถนํา ความรูไปใชในชีวิตประจําวันสามารถ
เชื่อมโยงวิธกี ารเรียนรูเขากับสภาพปญหาและประสบการณใน ชีวิตจริง และสามารถถายโอนความรู
ที่ไดรูไปสูผูอื่นได สําหรับเลิศลักษณ วงศสวรรค (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการวิจยั พบวา คุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และรายดาน 8 ดาน ไดแก ดานความสําคัญ บทบาท หนาที่
ภาระงานของครู ดานคุณลักษณะของครูที่ดี ดานการเสริมสราง ศักยภาพและสมรรถภาพความเปน
ครู ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ดานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ครู ดานทัศนคติที่ดีตอ วิชาชีพครู
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และดานการเปนผูนาํ ทางวิชาการ อยูใน ระดับมาก เปรียบเทียบ
คุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จําแนกตามเพศ ระดับชั้นที่สอน และ
กลุมสาระที่สอน พบวา ไมแตกตางกัน และความสัมพันธระหวางตัวแปร ดานบุคลิกภาพสวนตัว
บริบทสถาบัน สภาพแวดลอมภายนอกสถาบันกับคุณลักษณะความเปนครูอยูในระดับต่ํา โดยตัวแปร
ดานสภาพแวดลอมภายนอก สถาบันกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญที่
ระดับ .05 (r = .187) และออยใจ เลิศล้ํา (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตสาขา
วิชาเอกผาและเครื่องแตงกาย คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัย
พบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะสวนตัวและคุณลักษณะทางวิชาชีพของบัณฑิตสาขา

53
วิชาเอกผาและเครื่องแตงกาย คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยรวมและใน
แตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก บัณฑิตมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะสวนตัวของบัณฑิต
โดยรวมไมแตกตางกัน บัณฑิตมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะทางวิชาชีพของบัณฑิตโดยรวมและในแต
ละดานแตกตางกันและคุณลักษณะบัณฑิตโดยรวมและในแตละดานตามความคิดเห็นของบัณฑิต
เหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กาํ หนด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของจะเห็นไดวาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่
ุ ลักษณะที่สาํ คัญตอง
พึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษามุง พัฒนา ทัง้ นี้คณ
ประกอบดวย คุณลักษณะดานความเปนผูน ํา คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะดาน
ความคิดสรางสรรคและ คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ ซึ่งการไดพัฒนานิสิตใหมคี ุณลักษณะ
ดังกลาวจะสงผลตอคุณภาพของนิสิตที่จะสงเสริมทางการศึกษา และเปนประโยชนแกวงการศึกษา
โดยเฉพาะดานศิลปกรรมศาสตรตอไป
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัยไดจัดลําดับตามสาระ ดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือ วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ชั้นปท1ี่ -4 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวิชาดังนี้ 1) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
2) สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 3) สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 4) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
สากล 5) สาขาวิชานาฏศิลป 6) สาขาวิชาศิลปศึกษา 7) สาขาวิชาศิลปะการแสดง 8) สาขาวิชา
ศิลปะจินตทัศน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทัง้ สิ้น 1,615 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นป1-4 ทีก่ ําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของยามาเน (Yamane. 1976:
886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (α= .05 จากนัน้ จึงทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling) ไดจํานวนนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง 381 คน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามคุณลักษณะนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการซึ่งผูว ิจัยสรางขึ้น โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาคนควา บทความ เอกสาร ตําราและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของนิสติ
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามแบบของไลเคิรท
3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ 2 มาสรางแบบสอบถาม
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4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อปรับแกใน
เรื่องความครอบคลุมของเนือ้ หาและภาษาที่ใช
5. นําแบบสอบถามที่ปรับแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) รวมทั้งภาษาที่ใช แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และ
นําเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธอกี ครั้ง
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอ โดยใชเทคนิครอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชการทดสอบที (t-test) เลือกเฉพาะขอที่
มีคา t ตั้งแต1.75 ขึ้นไปไวใชเปนแบบสอบถาม (Ferguson. 1981:180) จากนั้นหาคาความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) แบบสอบถามดานความเปนผูนาํ มีคา ความเชื่อมัน่ เทากับ
.891 ดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ .945 ดานความคิดสรางสรรค เทากับ .934 และดานฐานทาง
วิชาการ เทากับ .911
7. เมื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเรียบรอยแลวนําเสนอตอประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขพิจารณาใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุม ตัวอยางตอไป

ลักษณะของเครื่องมือ
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นป คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา อาชีพของ
ผูปกครอง ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ 18 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรม 15 ขอ ดานความคิดสรางสรรค
13 ขอและดานฐานทางวิชาการ 14 ขอ รวมทั้งหมด 60 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ โดยผูว ิจัยไดมีการกําหนดคาน้าํ หนักคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ มากที่สุด
4 หมายถึง มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ มาก
3 หมายถึง มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ ปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ นอย
1 หมายถึง มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ นอยที่สุด
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ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คาคะแนนเฉลีย่ ในชวง 4.50 – 5.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลีย่ ในชวง 3.50 – 4.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับมาก
คาคะแนนเฉลีย่ ในชวง 2.50 – 3.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลีย่ ในชวง 1.50 – 2.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับนอย
คาคะแนนเฉลีย่ ในชวง 1.00 – 1.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับนอยที่สุด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ประสานงานกับอาจารยและเจาหนาที่เพื่อสงแบบสอบถามไปยังนิสิตกลุมตัวอยางแลว
ทําการเก็บแบบสอบถามคืนในเวลาทีก่ ําหนด
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามโดยการเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณแลวนําขอมูลไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติดว ยเครื่องคอมพิวเตอร

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มาวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)
2. ตามจุดมุงหมายของการวิจยั ขอ 1 ศึกษาคุณลักษณะในแตละดานของนิสิตปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตามจุดมุงหมายของการวิจยั ขอ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะในแตละดานของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา ใชการทดสอบที
(t-test ) สวนตัวแปร สาขาวิชา และอาชีพผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One way Anova) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโ ดยวิธี
ของเชฟเฟ
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวธิ ีวิเคราะหทางสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาคะแนนเฉลีย่ (Mean)
1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยทดสอบที (t-dependent
sample)
2.2 คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวหี าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –
Coefficient)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยทดสอบที
(t-test for independent sample) (Ferguson. 1981: 178)
3.2 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ขึ้น
ไปใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) และในกรณีทพี่ บความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิ ีของเชฟเฟ (Scheffe ‘s
Method) (Ferguson. 1981: 190, 308)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนีม้ ีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมลิ ําเนา และอาชีพ
ของผูปกครอง ผูวิจยั ไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n
X

S.D
t
F
df
SS
MS
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
คาคะแนนเฉลีย่ (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
คาสถิติที่ใชพจิ ารณาใน t - distribution
คาสถิติที่ใชพจิ ารณาใน F - distribution
ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of freedom)
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares)
คาคะแนนเฉลีย่ ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean squares)
ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจยั ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาความถี่
(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ โดยการหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test Independent) และ
จําแนกตามสาขาวิชา และอาชีพของผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
way analysis of variance) ในกรณีทพี่ บความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคาความถี่
(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและคารอยละของนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษา

จํานวน (คน)
n = 381

รอยละ

1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2.สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
2.2 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา
2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
2.5 สาขาวิชานาฏศิลป
2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา
2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
รวม

149
232
381

39.10
60.90
100.00

17
11
30
45
108
42
95
33
381

4.50
2.90
7.90
11.80
28.30
11.00
24.90
8.70
100.00
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ตาราง 1 (ตอ)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ภูมิลําเนา
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ตางจังหวัด

จํานวน (คน)
n = 381

รอยละ

รวม

205
176
381

53.80
46.20
100.00

อาชีพของผูป กครอง
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหนวยงานเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย
อาชีพอิสระ
อาชีพอืน่ ๆ
รวม

86
87
102
49
42
15
381

22.60
22.80
26.80
12.90
11.00
3.90
100.00

จากตาราง 1 แสดงวานิสิตที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิน้ 381 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.90 รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 39.10
กําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาสาขาวิชานาฏศิลป จํานวน 108คน คิดเปนรอยละ 28.30 รองลงมาคือ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะ
จินตทัศน สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป และสาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารจํานวน 95,45, 42, 33, 30, 17 และ 11 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ24.90,11.80,
11.00, 8.70, 7.90, 4.50 และ 2.90 ตามลําดับ มีภูมลิ ําเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน
205 คน คิดเปนรอยละ 53.80 และตางจังหวัด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 46.20 ผูปกครอง
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 102 คิดเปนรอยละ 26.80 รองลงมาคือ พนักงานหนวยงาน
เอกชน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คาขาย อาชีพอิสระ และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 87, 86, 49, 42
และ 15 ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 22.80, 22.60, 12.90, 11.00 และ 3.90 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ โดยการหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard
deviation) ดังแสดงในตาราง 2 – 10
ตาราง 2 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการ
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ดานความเปนผูนาํ
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม
3. ดานความคิดสรางสรรค
4. ดานฐานทางวิชาการ

X

3.90
4.10
3.99
3.95

นิสิต (n = 381)
S.D
ระดับคุณลักษณะ
0.51
มาก
0.57
มาก
0.58
มาก
0.53
มาก

จากตาราง 2 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
คุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการอยูในระดับมาก
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ เปนรายขอ
นิสิต (n=381)

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนํา
1.
2.
3.
4.

ขาพเจามีความรูและประสบการณในความเปนผูนาํ
การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผอู ื่นได
ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผอู ื่นมาทํางานรวมกันได
ขาพเจามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนคณะอื่นๆ

X

S.D

3.80
3.80
3.69
3.78

0.91
0.71
0.78
0.80

ระดับ
คุณลักษณะ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 3 (ตอ)

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนํา

นิสิต (n=381)
ระดับ
คุณลักษณะ
3.79 0.81
มาก
3.94 0.84
มาก
X

5. ขาพเจาสามารถชี้แจงใหผูรวมงานทราบวิธีการปฏิบัติงานได
6. ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคลอื่นๆที่
เกี่ยวของ
7. ขาพเจามีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
8. ขาพเจาตื่นตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆและสามารถปรับตัวได
9. ขาพเจามีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและการ
แกไข
10. ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานที่ทาํ ได
11. ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุง หมาย
12. ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย
13. ขาพเจาทําหนาที่เปนผูน ําในการสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา
14. ขาพเจามีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
15. ขาพเจารูจ ักความประนีประนอม และมีความยืดหยุนใน
สถานการณทเี่ หมาะสม
16. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
17. ขาพเจาใหเสรีภาพแกผรู วมงานในการตัดสินใจ
18. ขาพเจามีการแสดงออกที่เหมาะสม ตามถานการณ
รวม

S.D

3.80 0.78

มาก

3.87 0.84
4.07 0.89

มาก
มาก

3.94
3.92
3.96
3.88
3.83
3.92

0.77
0.82
0.80
0.88
0.87
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02
4.06
4.05
3.90

0.84
0.79
0.80
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานความเปนผูน ํา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ
มากเชนกัน
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนรายขอ
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1. ขาพเจาเปนผูมีความออนนอมถอมตน
2. ขาพเจามีจิตสํานึกตอสวนรวม
3. ขาพเจาเห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4. ขาพเจามีวนิ ัยตอตนเอง
5. ขาพเจารูจกั ใหอภัย
6. ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอื่น
7. ขาพเจามีความซื่อสัตย สุจริต
8. ขาพเจาไมใชกลวิธี หรือทุจริตในการสอบ
9. ขาพเจาเปนผูที่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา
10. ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
11. ขาพเจาใชวาจาที่สุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต
12. ขาพเจามีความเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ
13. ขาพเจามีมนุษยสัมพันธที่ดีทงั้ เพื่อนรวมคณะและตางคณะ
14. ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกับผูอนื่
15. ขาพเจาเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่
รวม

X

4.13
4.15
4.12
4.05
4.18
4.21
4.11
4.12
4.00
4.07
4.04
4.11
4.07
4.09
4.00
4.10

นิสิต (n = 381)
ระดับ
S.D
คุณลักษณะ
0.82
มาก
0.77
มาก
0.83
มาก
0.81
มาก
0.82
มาก
0.82
มาก
0.88
มาก
0.93
มาก
0.75
มาก
0.75
มาก
0.81
มาก
0.88
มาก
0.83
มาก
0.87
มาก
0.85
มาก
0.57
มาก

จากตาราง 4 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ
มากเชนกัน
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความคิดสรางสรรค เปนรายขอ
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความคิดสรางสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขาพเจาเปนผูมีวิสยั ทัศน
ขาพเจาสามารถเล็งเห็นปญหาในระยะยาวได
ขาพเจาสามารถนําความรูมาแกปญหาได
ขาพเจารูจกั การวางแผนงานอยางเปนระบบ
ขาพเจาเปนผูมีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณเฉพาะหนา
ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความคิดเห็นที่
แปลกใหม
7. ขาพเจามีความคิดทีก่ วางไกล (คิดนอกกรอบ)
8. ขาพเจารูจกั ใชความคิดที่ทนั สมัย
9. ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี
10. ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม
11. ขาพเจารูจ ักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ
12. ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นทีท่ ันสมัยในการทํางาน
ศิลปะ
13. ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกับการ
สรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม
รวม

4.11
4.07
4.02
3.94
3.94
3.96

นิสิต (n=381)
ระดับ
S.D
คุณลักษณะ
0.82
มาก
0.81
มาก
0.82
มาก
0.85
มาก
0.87
มาก
0.83
มาก

3.89
3.93
4.02
4.00
4.02
3.97

0.86
0.82
0.84
0.83
0.84
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06 0.84

มาก

3.99 0.58

มาก

X

จากตาราง 5 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูใน
ระดับมากเชนกัน

65
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานฐานทางวิชาการ เปนรายขอ
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานฐานทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.

ขาพเจามีทักษะเกี่ยวกับงานทางดานศิลปะ
ขาพเจามีความรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ
ขาพเจามีความรูเกีย่ วกับประวัติศาสตรศิลป
ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรียน
ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานการปฏิบัติในสาขาวิชาที่
เรียน
6. ขาพเจาเปนผูมีความสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว
7. ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ
8. ขาพเจาสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการแสดงออก
ทางการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม
9. ขาพเจามีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสาร
10. ขาพเจาสนใจใฝรูในทุกสาขาวิชาศิลปะ
11. ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
12. ขาพเจาสามารถถายทอดความรูทางศิลปะไดอยางเหมาะสม
13. ขาพเจาสามารถใชภาษาตางประเทศได
14. ขาพเจาสามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานและเผยแพร
ผลงานได
รวม

X

4.03
3.97
3.87
3.96
3.95

นิสิต (n=381)
ระดับ
S.D
คุณลักษณะ
0.66
มาก
0.71
มาก
0.80
มาก
0.80
มาก
0.81
มาก

3.91 0.81
3.93 0.80
4.04 0.82

มาก
มาก
มาก

4.06 0.79
4.04 0.79
4.03 0.81

มาก
มาก
มาก

3.94 0.81
3.74 0.88
3.86 0.85

มาก
มาก
มาก

3.95 0.53

มาก

จากตาราง 6 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานฐานวิชาการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
เชนกัน
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามเพศ

1.
2.
3.
4.

คุณลักษณะของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานความเปนผูนาํ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค
ดานฐานทางวิชาการ

เพศ
ชาย (n = 149)
S.D ระดับ
X
3.91 0.51 มาก
4.09 0.57 มาก
4.03 0.58 มาก
3.99 0.56 มาก

หญิง (n= 232)
S.D ระดับ
X
3.88 0.51 มาก
4.10 0.57 มาก
3.97 0.58 มาก
3.93 0.51 มาก

จากตาราง 7 แสดงวานิสิตเพศชายและเพศหญิง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก

ตาราง 8 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูน ํา
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามสาขาวิชา
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชา
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานฐานทางวิชาการ
S.D ระดับ X S.D ระดับ X S.D ระดับ X S.D ระดับ
X
1.สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
3.76 0.46 มาก 4.01 0.68 มาก 3.80 0.68 มาก 3.73 0.57 มาก
2.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
3.91 0.62 มาก 4.21 0.77 มาก 3.96 0.79 มาก 3.95 0.51 มาก
3. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา
3.52 0.44 มาก 3.60 0.52 มาก 3.57 0.49 มาก 3.55 0.44 มาก
4. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
4.08 0.38 มาก 4.26 0.38 มาก 4.18 0.40 มาก 4.23 0.40 มาก
5. สาขาวิชานาฏศิลป
4.15 0.53 มาก 4.32 0.47 มาก 4.22 0.57 มาก 4.11 0.56 มาก
6.สาขาวิชาศิลปศึกษา
ปาน
3.56 0.39 มาก 3.76 0.55 มาก 3.57 0.44 มาก 3.49 0.38
กลาง
7.สาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.00 0.38 มาก 4.32 0.39 มาก 4.20 0.45 มาก 4.09 0.43 มาก
8.สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
ปาน
ปาน
ปาน
3.37 0.22
3.42 0.37
3.44 0.29
3.72 0.39 มาก
กลาง
กลาง
กลาง
จากตาราง 8 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกสาขาวิชา มีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก ยกเวนสาขาวิชาศิลปะจินตทัศนมคี ุณลักษณะดานเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง สวนดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค
และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามภูมลิ ําเนา

1.
2.
3.
4.

คุณลักษณะของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานความเปนผูนาํ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค
ดานฐานทางวิชาการ

กรุงเทพฯและปริมณฑล
n = 205
S.D ระดับ
X
3.94
0.48 มาก
4.16
0.52 มาก
4.05
0.56 มาก
4.00
0.50 มาก

ตางจังหวัด
n= 176
S.D ระดับ
X
3.85 0.54 มาก
4.03 0.61 มาก
3.92 0.59 มาก
3.90 0.56 มาก

จากตาราง 9 แสดงวานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ ี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตางจังหวัด มีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก

69

ตาราง 10 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนํา
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง

อาชีพของผูปกครอง
1.ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.พนักงานหนวยงานเอกชน
3.ธุรกิจสวนตัว
4.คาขาย
5.อาชีพอิสระ
6.อาชีพอืน่ ๆ

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานฐานทางวิชาการ
S.D ระดับ X S.D ระดับ X S.D ระดับ X S.D ระดับ
X
3.87 .50 มาก 4.06 .58 มาก 3.96 .57 มาก 3.98 .50 มาก
3.97 .43 มาก 4.12 .51 มาก 4.09 .57 มาก 4.04 .48 มาก
3.85 .51 มาก 4.09 .58 มาก 3.99 .57 มาก 3.94 .56 มาก
3.87 .53 มาก 4.06 .57 มาก 3.86 .60 มาก 3.86 .52 มาก
3.97 .63 มาก 4.21 .62 มาก 4.06 .62 มาก 3.96 .58 มาก
3.86 .57 มาก 4.01 .58 มาก 3.94 .50 มาก 3.68 .53 มาก

จากตาราง 10 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ อยูในระดับมาก
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ จําแนกเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครองดังแสดงในตาราง 11 – 18
ตาราง 11 เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ
จําแนกตามเพศ
คุณลักษณะของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ดานความเปนผูนาํ
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม
3. ดานความคิดสรางสรรค
4. ดานฐานทางวิชาการ

เพศ
ชาย (n = 149)
S.D
X
3.91
0.51
4.09
0.57
4.03
0.58
3.99
0.56

หญิง (n= 232)
S.D
X
3.88
0.51
4.10
0.57
3.97
0.58
3.93
0.51

t

p

0.56
0.17
1.02
1.17

.574
.865
.309
.242

จากตาราง 11 แสดงวานิสิตเพศชายและเพศหญิง มีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกัน
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ตาราง 12 เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ
จําแนกตามสาขาวิชา
คุณลักษณะของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ดานความเปนผูนาํ

2. ดานคุณธรรมจริยธรรม

3. ดานความคิดสรางสรรค

4. ดานฐานทางวิชาการ

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7
373
380
7
373
380
7
373
380
7
373
380

27.750
70.354
98.104
38.762
82.887
121.649
35.080
92.150
127.230
24.466
81.941
106.407

3.964
0.189

21.02 .001

5.537
.222

24.92 .001

5.011
.247

20.29 .001

3.495
.220

15.91 .001

F

จากตาราง 12 แสดงวานิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิ ีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe Method) ดังตาราง 13 -16

p
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ตาราง 13 การทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ จําแนกตามสาขาวิชา
เปนรายคู

กลุมสาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การออกแบบทัศนศิลป
การออกแบบสื่อสาร
ดุริยางคศาสตรศึกษา
ดุริยางคศาสตรสากล
นาฏศิลป
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะจินตทัศน

X

3.76
3.91
3.52
4.08
4.15
3.56
4.00
3.37

1.ออกแบบ
ทัศนศิลป
3.76

2.ออกแบบ
สื่อสาร
3.91

3.ดุริยางคฯ 4.ดุริยางคฯ
ศึกษา
สากล
3.52
4.08

*

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา
4.15

3.56

*

7.ศิลปะ
การแสดง
4.00

8.ศิลปะ
จินตทัศน
3.37

*
*
*

*
*
*
*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ
แตกตางกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ แตกตางกับสาขาวิชา
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตสาขาวิชานาฏศิลปมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ําแตกตางกับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา
และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษามีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ําแตกตางกับนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ แตกตางกับนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะจินตทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
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ตาราง 14 การทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตาม
สาขาวิชา เปนรายคู

กลุมสาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การออกแบบทัศนศิลป
การออกแบบสื่อสาร
ดุริยางคศาสตรศึกษา
ดุริยางคศาสตรสากล
นาฏศิลป
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะจินตทัศน

X

4.01
4.21
3.60
4.26
4.32
3.76
4.32
3.42

1.ออกแบบ 2.ออกแบบ 3.ดุริยางคฯ 4.ดุริยางคฯ
ทัศนศิลป
สื่อสาร
ศึกษา
สากล
4.01
4.21
3.60
4.26

*

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา
4.32

3.76

*

7.ศิลปะ
การแสดง
4.32

8.ศิลปะ
จินตทัศน
3.42
*
*

*
*
*

*
*
*
*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับนิสิตสาชาวิชาสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
นิสิตทีเ่ รียนในสาขาวิชาดุรยิ างคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
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ตาราง 15 การทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความคิดสรางสรรค จําแนกตาม
สาขาวิชา เปนรายคู

กลุมสาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การออกแบบทัศนศิลป
การออกแบบสื่อสาร
ดุริยางคศาสตรศึกษา
ดุริยางคศาสตรสากล
นาฏศิลป
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะจินตทัศน

X

3.80
3.96
3.57
4.18
4.22
3.57
4.20
3.44

1.ออกแบบ 2.ออกแบบ 3.ดุริยางคฯ 4.ดุริยางคฯ
ทัศนศิลป
สื่อสาร
ศึกษา
สากล
3.80
3.96
3.57
4.18

*

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา
4.22

3.57

*

7.ศิลปะ
การแสดง
4.20

8.ศิลปะ
จินตทัศน
3.44

*
*
*

*
*
*
*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดาน
ความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
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ตาราง 16 การทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ ของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานฐานทางวิชาการ จําแนก
ตามสาขาวิชา เปนรายคู

กลุมสาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การออกแบบทัศนศิลป
การออกแบบสื่อสาร
ดุริยางคศาสตรศึกษา
ดุริยางคศาสตรสากล
นาฏศิลป
ศิลปศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะจินตทัศน

X

3.73
3.95
3.55
4.23
4.11
3.49
4.09
3.72

1.ออกแบบ 2.ออกแบบ 3.ดุริยางคฯ 4.ดุริยางคฯ
ทัศนศิลป
สื่อสาร
ศึกษา
สากล
3.73
3.95
3.55
4.23
*
*

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา
4.11

3.49

*

7.ศิลปะ
การแสดง
4.09

8.ศิลปะ
จินตทัศน
3.72

*
*
*

*
*
*
*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปมคี ุณลักษณะดานฐาน
ทางวิชาการแตกตางกับนิสติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตทีเ่ รียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิตสาขาวิชา
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
ตาราง 17 เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน
ความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนก
ตามภูมิลาํ เนา

คุณลักษณะของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
2.
3.
4.

ดานความเปนผูนาํ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค
ดานฐานทางวิชาการ

ภูมิลําเนา
กรุงเทพฯและ
ตางจังหวัด
ปริมณฑล
(n = 205)
(n= 176)
S.D
S.D
X
X
3.94 0.48 3.85
0.54
4.16 0.52 4.03
0.61
4.05 0.56 3.92
0.59
4.00 0.50 3.90
0.56

t

p

1.79
2.19
2.18
1.79

.074
.030
.030
.074
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จากตาราง 17 แสดงวานิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับนิสิตที่มี
ภูมิลําเนาตางจังหวัดมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม และดานความคิดสรางสรรค แตกตางกัน สวน
คุณลักษณะดานความเปนผูน ํา และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน
ตาราง 18 เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน
ความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง
คุณลักษณะของนิสิต
แหลงความ
คณะศิลปกรรมศาสตร
แปรปรวน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ดานความเปนผูนาํ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. ดานความคิดสรางสรรค
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. ดานฐานทางวิชาการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

5
375
380
5
375
380
5
375
380
5
375
380

0.989
97.115
98.104
0.854
120.794
121.648
1.944
125.286
127.230
2.296
104.111
106.407

0.198
0.259

0.76

.576

0.171
0.322

0.53

.753

0.389
0.334

1.16

.326

0.459
0.278

1.65

.145

จากตาราง 18 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูปกครอง
ประกอบอาชีพแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิน้ 381 คน
ไดมาจากการสุมแบบแบงงาย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปน
ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แบบสอบถามแตละ
ดานมีคาความเชื่อมั่น ดังนี้ ดานความเปนผูนํา เทากับ .891 ดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ .945 ดาน
ความคิดสรางสรรค เทากับ .934 และดานฐานทางวิชาการ เทากับ .911

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. การศึกษาคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิเคราะหดวยการหาคาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา โดยการทดสอบที (t-test) แบบ Independent จําแนกตามสาขาวิชา
และอาชีพของผูปกครอง โดยใชการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู
โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method)
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4 ดาน
สรุปผลการวิจยั ไดดังนี้
1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคุณลักษณะดานความเปน
ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการอยูใ นระดับมาก
2. นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกัน
3. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นิสิตที่มีภูมิลาํ เนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับตางจังหวัดมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05สวนดาน
ความเปนผูนาํ และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน
5. นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกันมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ําดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน

การอภิปรายผล
ผูวิจัยดําเนินการอภิปรายผลการวิจยั ตามขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัย และสมมุติฐาน
การวิจยั ทีก่ ําหนดไว มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ ซึง่ พบวาอยูในระดับมาก นําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
1.1 ดานความเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก บรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มีเอกลักษณเฉพาะตัวทีม่ ุงเนนใหนิสิตไดมีโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งความสามารถในดานศิลปะดวยตนเองอยางเต็มที่ ความรูเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมากกวา
การศึกษาคนควาในเชิงทฤษฏี และลักษณะของรายวิชาตางๆ มีความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรู
ดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในการศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนสุดทายมีการ
กําหนดในหลักสูตรวานิสิตจะตองสรางสรรคผลงานจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษา กระบวนการเรียน
ดังกลาวจึงสงผลทําใหนิสิตตองดําเนินการสรางสรรคผลงานดวยตนเอง โดยทําการประสานงานทัง้
ภายในและภายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร รวมถึงตองใชทักษะในการสือ่ สารและประสานงานกับบุคคล
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อื่นๆ เชน เพื่อน อาจารย เจาหนาที่ของคณะ และบุคคลภายนอก เพือ่ ชวยใหการสรางสรรคผลงาน
ประสบความสําเร็จ ทักษะดังกลาวจึงนํามาซึ่งการมีคณ
ุ ลักษณะดานความเปนผูน ําที่อยูในระดับมาก
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร ที่มุงสงเสริมใหนิสิตทุกหลักสูตร
รวมทัง้ นิสิตระดับปริญญาตรีตองมีการสรางสรรคผลงานเปนของตนเองโดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาทีน่ ิสิตศึกษาอยู ซึ่งถือเปนเงื่อนไขสวนหนึง่ ในการสําเร็จการศึกษาของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เพราะกระบวนการทําวิจัยนั้นมีความจําเปนที่จะตองพึง่ ตนเองสูงมาก ทั้งการแสวงหา
ความรูในเชิงทฤษฏี การติดตอประสาน การโนมนาวเพือ่ ขอความรวมมือจากบุคคลตางๆ เพื่อใหงานวิจัย
สําเร็จลุลวงไปดวย กระบวนการดังกลาวมีสวนสําคัญอยางยิง่ ที่ผลักดันใหนิสิตมีความเปนผูนาํ อยูใ น
ระดับมาก (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 4) นอกจากนี้บทบาทและหนาที่หลักของคณะศิลปกรรม
ศาสตร ที่ไดรับความคาดหวังจากมหาวิทยาลัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การเปนผูน ําในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร ก็ตอ งดําเนินภารกิจดังกลาวดวย โดยเฉพาะการที่
คณาจารยมกั จะเปดโอกาสใหนิสิตไดมีโอกาสมีสว นรวมสําคัญในงานดานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เชน การเปนตัวแทนในการแขงขันดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การรวมแสดงใน
กิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัย เปนตน จึงสงผลทําใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานเปนทีมรวมกับ
เพื่อนนิสิตในคณะดวยกันเอง และรวมกับเพื่อนตางคณะ การเปนผูน ําในการทํากิจกรรมดังกลาวก็นบั ได
วามีสว นสําคัญที่ทาํ ใหไดแสดงออกดานภาวะผูน ําอยางสม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2550: 15;
คณะศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน) ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 144-145) ที่ไดกลาววา การที่
นิสิตไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอื่นๆ ยิง่ ทําในจํานวนครั้งที่มากก็จะทําใหเกิดการเรียนรู และ
ประสบการณตรงจากการทํางาน สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานและสถานการณตางๆ ได
เปนการฝกฝนการเปนผูตามและผูนําที่ดีใหกับนิสิต และวิเชียร วิทยอุดม (2547: 419-420) ที่กลาววา
การสรางผูน ําใหเกิดขึ้นในหนวยงานนั้นเปนสิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เพื่อใหสมาชิก
ในองคกรไดมโี อกาสรวมทํางานทีห่ ลากหลาย มีการหมุนเวียนการทํางานอยางสม่าํ เสมอ ซึ่งการไดมี
โอกาสทํางานรวมกับผูอื่นจะเปนปจจัยหลักทีท่ ําใหเกิดการพัฒนาที่ผนู ําใหเกิดขึ้นในองคกรได
สอดคลองกับงานวิจยั ของ เลิศลักษณ วงศสวรรค (2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา
นิสิตมีคุณลักษณะดานความเปนผูน ําอยูในระดับมาก
1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจยั พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการไดมสี วนรวมในการทํา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม เชน กิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องสิ่งแวดลอม ผานทางผลงาน
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ศิลปะ รวมถึงเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางศิลปน เปนสิ่งสําคัญทีผ่ ลักดันใหนิสติ ไดมีโอกาส
เรียนรูเกี่ยวกับการเสียสละประโยชนของตนเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม มองเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่อยูรอบตัววาลวนมีผลกระทบซึง่ กันและกันทั้งสิ้น นอกจากนีแ้ ลว ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมตางๆ อีกจํานวนมากทีน่ ิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดมีโอกาสในการเรียนรู เชน
การทํากิจกรรมของสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปที่ไดจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ
ประยุกตศิลปะภาพพิมพภายในศาลาการเปรียญของวัด) เพื่อใหนิสิตประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ของ
ภาพพิมพและเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการตกแตงลวดลายไทยอันล้ําคาสูท องถิ่น รวมถึงการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยนิสิตจะไดเรียนรูและศึกษาการทํางานดานศิลปะที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนาเพิ่มเติมองคความรูใหมเพื่อถายทอดกลับสูชุมชน รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึกดาน
จริยธรรมใหกบั เยาวชนรุน ใหม (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน) การไดทาํ กิจกรรมที่เกีย่ วของ
กับคุณธรรมจริยธรรม หรือเกี่ยวของกับศาสนาอยูเปนประจําลวนแลวแตสงผลในการเสริมสราง
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การที่
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมากนั้น ยังเปนไปตาม
นโยบายในการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตรดานการผลิตบัณฑิต ที่ไดกาํ หนดไวอยางชัดเจน
วา มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดวยนโยบาย
ดังกลาวจึงสงผลใหกระบวนการจัดการเรียน การสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร ในรายวิชาตางๆ จึง
มุงเนนใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม อยางสม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 8;
คณะศิลปกรรมศาสตร. 2554: ออนไลน) ดังที่ สุภาพ เครือเนตร (2542: 13-31) กลาววา พฤติกรรม
ของบุคคลในสังคมที่โนมเอียงไปในทางทีเ่ สื่อม เชน มักงาย ตามใจตนเอง ละเมิดกฎระเบียบวินยั
ขาดความรับผิดชอบ เปนเพราะวา การจัดการศึกษามุงเนนการแขงขันทางวิชาการมากเกินไป การแกไข
ปญหาที่ถูกตองจึงควรมุง เนนในระบบการศึกษาเปนสําคัญดวย เชน การใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมทางสังคมใหมากเพือ่ เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเพิ่มขึ้น และจรัส สุวรรณเวลา
(2545: 15-19) ที่กลาววา ปญหา ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ลวนเกิดขึ้นมาจากระบบการศึกษาที่ขาด
การมุงเนนคุณธรรมจริยธรรม การสรางบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคจะตองเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาดวย การเปดเวทีใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคมใหมากที่สุด อาจจะ
ผานกิจกรรมการบริการทางสังคม สอดคลองกับงานวิจยั ของ กัญญารัตน หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ)
ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑสาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พบวา นิสิตมีคณ
ุ ลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมากทํานองเดียวกับ พระมหาสุพนิ
ชินนะปด (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของพระนักศึกษามหาวิทยาลัย มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พบวา พระนักศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก และประไพภรณ
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วาสนาพงษ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรือ่ ง ปจจัยที่สง ผลตอคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวา นิสติ มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใ นระดับมาก
1.3 ดานความคิดสรางสรรค ผลการวิจยั พบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะพื้นฐานของการเรียน
ดานศิลปกรรมศาสตรที่ตองอาศัยการคิดสรางสรรคเปนสวนประกอบสําคัญในการเรียน ซึ่งการเรียนการ
สอนดานนี้มีความแตกตางจากคณะอื่นๆ คอนขางมาก เพราะวาองคความรูมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และไมมีทฤษฏีที่ตายตัวสําหรับใหนักศึกษาไดยดึ ถือดังเชนสาขาวิชาอืน่ ๆ แตในทางตรงกันขาม
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองคความรูจะเปนไปตามกระแสของสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เชน สาขาดนตรี ดังจะเห็นไดวา รสนิยมในการฟงดนตรีของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซึง่ ในชวงเวลาเพียงไมกี่ปมานี้ ดนตรีแนวปอบเกาหลีไดรับความนิยมเปนอยางมากมากกวา
แนวญี่ปุนที่เพิง่ เขามาในประเทศไทยไดไมนาน เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีร่ วดเร็วดังกลาวจึง
สงผลทําใหธรรมชาติของผูทเี่ รียนในสาขาศิลปกรรมศาสตรตองมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยู
ตลอดเวลา พรอมที่จะคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนางานดานศิลปะอยูเสมอ นอกจากนี้ยงั พบวา นโยบายการ
บริหารงานดานการผลิตบัณฑิต ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังเนน
ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตามความตองการของผูใชบัณฑิต (คณะ
ศิลปกรรมศาสตร. 2552: 9) แสดงใหเห็นวา ในระดับหลักสูตรก็ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่มีตอการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ การผลิตบัณฑิตจึงมุงเนนใหเกิดการสรางคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคเปนสําคัญจึงจะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ ังพบวา คณะศิลปกรรมศาสตร ยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ดานความคิดสรางสรรค เชน กิจกรรมงานเสริมสรางความคิดและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพสูตลาดสื่อ
สิ่งพิมพ เพื่อใหนิสิตพบกับเหลาศิลปนคนดังในแวดวงสือ่ สิ่งพิมพ ELLE ที่จะมาถายทอดเรื่องราว
ประสบการณชีวิตจริงในแวดวงสื่อสิ่งพิมพในหัวขอ “กวาจะเปนนิตยสารหัวนอก” พรอมเปดโลกและ
มุมมองของการทําคอลัมน การเลือกภาพสวย ๆตลอดจนเทคนิคการทํานิตยสาร (คณะศิลปกรรมศาสตร.
2554: ออนไลน) การทีน่ ิสิตไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทีส่ ามารถกระตุน ความคิดสรางสรรคเปนประจํา นับ
ไดวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ที่ทาํ ใหนิสิตมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก ดังที่
เดวิส (อารี พันธมณี. 2547: 49; อางอิงจาก Davis. 1972) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนา
เสริมสรางความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียน ที่เนนวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดนนั้ จะตอง
ไดรับการกระตุนอยางถูกวิธี โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยผูสอนทีจ่ ะตองเปนเพียงผูชี้แนะ
แนวทางเพียงเทานั้น แลวปลอยใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจจะผานการทํากิจกรรมก็ได
ทํานองเดียวกับ สมิธ และ ฮิลเดรท (อารี พันธมณี. 2547: 32; อางอิงจาก Smith; & Hildreth. 1971)
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ที่ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดย
เนนวา การทํากิจกรรมของผูเ รียนมีสว นสําคัญในการสรางความคิดสรางสรรคมากกวาการนั่งเรียนเพียง
อยางเดียวเทานั้น นอกจากนี้การที่ฝา ยบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมที่สง ผลทําใหนิสติ มีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก และออสติน (กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ. 2540; อางอิงจาก Austin. 1996)
ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวา เปดโอกาสใหนิสิตมีสว นในการบริหารรวมคิดรวมสรางเปน
การสราง เวทีการคิดสรางสรรคใหแกนิสิตไดแสดงออก สอดคลองกับงานวิจยั ของ จันทิมา ใหญยิ่ง
(2552: บทคัดยอ) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปไทย
คณะศิลปะนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรค
อยูในระดับมาก และจารุณี คงเมือง (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษา
มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก
1.4 ดานฐานทางวิชาการ ผลการวิจัยพบวา นิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมุงเนนความสําคัญกับวิชาการในระดับสูงมาก โดยกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรของคณะวา จะมุงสรางเครือขายทางดานวิชาการและงานวิจัยดานศิลปกรรมกับองคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ประสานงานกับประเทศที่ลงนามความรวมมือเพื่อจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและยังกําหนดไวในนโยบายการบริหารงานดานการบริการวิชาการ วาจะจัดใหมี
ศูนยการประสานงานทางวิชาการและงานวิจัย (Research and Education Center) เพื่อสรางเครือขาย
ทางการศึกษาทั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึงสวนงานตางประเทศตอบรับกับ
การขยายหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงในระดับสากล (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2552: 10) แสดงใหเห็นวา
คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญที่คณะศิลปกรรมศาสตรมุงเนนมาตลอด สงผลใหนิสิตใน
ระดับปริญญาตรีจะตองทําการวิจัย ซึ่งเปนผลงานวิชาการเพื่อเปนเงื่อนไขในการจบการศึกษา ซึง่ การทํา
วิจัยใหประสบความสําเร็จไดนั้น นิสิตจะตองมีความพยายามในดานวิชาการในระดับมาก ตัง้ แตการศึกษา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึง่ ตองอาศัยองคความรูทางวิชาการระดับสูง การลงพืน้ ที่จริงเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล และการไดวพิ ากษขอมูลทีเ่ ก็บไดในเชิงวิชาการ กระบวนการดังกลาวนับไดวา สามารถ
สงเสริมคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดเปนอยางดี นอกจากนี้แลว
ยังพบวา ไดมกี ารจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะนิสติ ของคณะศิลปกรรมศาสตรหลายอยางทีม่ ุงเนน
การเสริมสรางคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ เชน กิจกรรมชม Fashion Presentation Show ในงานวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช-กุมารี เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเปนการเผยแพรองค
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ความรูทางดานการออกแบบแฟชั่นแกผูสนใจ (คณะศิลปกรรมศาสตร.2554: ออนไลน) ซึง่ การที่ไดเปนผู
ถายทอดใหกบั ผูอื่นยอมแสดงวา นิสิตจะตองทํางานหนักดานวิชาการมากอนจึงจะสามารถทําหนาที่นี้ได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ ไพฑูรย สินลารัตน (2542: 47) กลาววา การพัฒนาองคความรูของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองอาศัยโครงสรางทางการบริหารงานทีใ่ หความสําคัญกับวิชาการ เชน
ผูบริหารจะตองกําหนดเปนนโยบายหลักของหนวยงานเพื่อใหทุกคนตระหนักวา ภารกิจดานวิชาการเปน
ภารกิจหลัก การสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเปนผูถา ยทอดความรูแกสงั คม สอดคลองกับงานวิจยั ของ
กัญญารัตน หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรือ่ งคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา นิสติ มีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ
อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลาํ เนา และอาชีพของผูปกครอง ผูวจิ ัยนําเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั แยกตามตัวแปร ดังนี้
2.1 ผลการวิจยั พบวานิสิตเพศชายและเพศหญิง มีคุณลักษณะดานความเปนผูน ํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยทีก่ ําหนดไว อาจเปนเพราะวา ในการบริหารหลักสูตร หรือแมแตนโยบายในการ
บริหารงาน ลวนแลวแตใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพอยางถึงที่สุดทัง้ ในกลุม เพศชายและเพศ
หญิง ไมไดมงุ เนนคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งใหเกิดขึ้นเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเทานั้น ดังเชน
กิจกรรมในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน ํานิสติ ฝายศักยภาพนิสิต ทีเ่ ปดโอกาสใหทั้งนิสติ
เพศชายและหญิงไดมีโอกาสในการเขารวมไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีจดุ มุงหมายที่จะสรางผูน ําให
เกิดขึ้นทัง้ เพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้ในวงการศิลปะ ก็จะพบวา การใหคุณคากับผลงานของ
ศิลปน ของผูบริโภคในตลาด ไมวาจะเปน ดนตรี แฟชั่น หรือภาพวาด ลวนแตพบวา ผูบริโภคไมไดให
ความสนใจเกีย่ วกับเพศของศิลปน แตจะใหคุณคาในตัวงานมากกวา และสภาพสังคมในปจจุบันมี
ลักษณะของการเปนสังคมเปดเพิ่มมากขึน้ โอกาสในการศึกษาและความเจริญกาวหนาในหนาที่การ
งานระหวางเพศหญิงและเพศชายไดเปดใหมีการแขงขันกันอยางเสรี โดยใชความสามารถเปนตัว
ตัดสินความสําเร็จที่จะเกิดขึน้ ดังที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได
ระบุไวในมาตรา 10 มีเนื้อหาโดยสรุปวา การจัดการศึกษาจะตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการไดรับการศึกษาและดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 79) กลาววา นักศึกษาที่ไดรับอิทธิพลจาก
การอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน จะมีผลตอความคิด คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของนักศึกษา
ซึ่งนักศึกษาไดพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบทของสถาบัน การศึกษา จึงทํา
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ใหนักศึกษามีทัศนะหรือความคิดที่คลายคลึงกัน สอดคลองกับงานวิจยั ของธิติยา จตุวงศ (2546:84) ที่
ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะนิสติ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวานิสิตเพศชาย
กับเพศหญิงมีคุณลักษณะนิสิตของคณะศึกษาศาสตรไมแตกตางกัน และเลิศลักษณ วงศสวรรค
(2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรือ่ งการศึกษาคุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะของ
นักศึกษาไมแตกตางกัน
2.2 ผลการวิจยั พบวานิสิตที่เรียนในสาขาวิชาแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความเปน
ผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกันซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่กาํ หนดไว ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา
ของคณะศิลปกรรมศาสตรมีจุดเนนที่แตกตางกันออกไป มีกิจกรรมระหวางการเรียนที่ไดเปดโอกาสให
นักศึกษาแตละคนไดแสดงออกไมเทากัน ดังเชน ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึง่ มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณลักษณะของความเปนครูควบคูไปกับคุณลักษณะของศิลปน
อาจจะสงผลทําใหมกี ารจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนทีท่ ําใหนิสิตแสดงออกไดนอยกวา
นิสิตในสาขาวิชานาฏศิลปทมี่ ีบรรยากาศในการแสดงออกมากกวา เนือ่ งจากมีกิจกรรมของคณะ
มหาวิทยาลัยหลายอยางทีต่ องการใหนิสติ สาขาวิชานาฏศิลปไดมีสวนรวม ดังที่ ธิดารัตน บุญนุช
(2525: 264) กลาววา นักศึกษาแตละสาขาวิชามีเอกลักษณของตนเอง สถาบันอุดมศึกษาตองดูแล
เอาใจใสในสภาพที่เขามีความเปนเอกลักษณเชนนัน้ โดยการจัดบรรยากาศในมหาวิทยาลัยในสภาพ
ที่ชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองไดเต็มที่ แตอยางไรก็ตามงานวิจยั ของกัญญารัตน หาญสาริกจิ
(2551: บทคัดยอ)ที่ศึกษาเรือ่ งคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา นิสิตที่ศึกษาตางกลุมวิชากันมีทัศนะตอคุณลักษณะ
ของนิสิตโดยรวมไมแตกตางกัน
2.3 ผลการวิจยั พบวานิสิตที่มีภมู ิลําเนาอยูในกรุงเทพและปริมณฑลมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมและดานความคิดสรางสรรคแตกตางกันกับนิสิตทีม่ ภี ูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก สภาพแวดลอมทางสังคมของกรุงเทพและ
ปริมณฑลมีความแตกตางจากตางจังหวัดคอนขางมาก โดยที่ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จะมีโอกาสในการสรางสรรคทางสังคมมากกวาประชาชนในตางจังหวัด จึงสงผลทําให การแสดงออก
ทางดานคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรคมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก ซึ่ง
สอดคลองกับเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545: 45-48) เรื่อง การศึกษา
วิเคราะห รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ไดอธิบายวา ความแตกตางทางดาน
สังคมและการจัดการศึกษาระหวางในสังคมเมืองกับสังคมชนบทในตางจังหวัดมีความแตกตางกันมาก
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การพัฒนาบัณฑิตจะตองใหความสําคัญกับความแตกตางทางสังคมใหมากถึงจะทําใหการพัฒนา
เปนไปอยางมีทิศทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสังคมเมืองจะเห็นไดชดั วาการจัดการเรียนการสอนเริ่ม
มุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะความคิดสรางสรรคมากกวาในตางจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของคนไทย ที่จัดทําโดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่
สรุปวา การพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของคนไทยมีความยากลําบากในการปฏิบัติมาก เพราะ
ความแตกตางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่มีความแตกตางกันในดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นไดวา
ในสังคมเมืองนั้นประชาชนมีแนวโนมที่จะมีความตื่นตัวทางสังคม และมีความคิดสรางสรรคมากกวา
ในชนบท สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐมน ปญญาวัชร (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา
คุณลักษณะดานจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวานักศึกษาที่มีภูมลิ ําเนาแตกตาง
กัน มีคุณลักษณะดานจริยธรรมแตกตางกัน
แตอยางไรก็ตามดานความเปนผูนาํ และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะทัง้ 2 ดาน เปนสิง่ ที่ไดรับการพัฒนาระหวางการจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางที่นิสิตไดทาํ การศึกษา ดังจะเห็นไดวา กิจกรรมของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไดมุงเนนใหนิสิตสวนใหญไดมีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถอยาง
ตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก จึงทําใหนิสติ ไดมีโอกาสฝกฝนการติดตอ ประสานงาน
การทํางานรวมกับผูอื่น อยูอ ยางสม่ําเสมอ จึงสงผลสําคัญใหคุณลักษณะดานผูน าํ และดานฐานทาง
วิชาการของนิสิตในเมืองกับตางจังหวัดไมแตกตางกันดังที่ ออมใจ วงษมณฑา (2552: 8 - 9) กลาววา
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นมุง เนนใหนกั ศึกษามีความเขมขนทาง
วิชาการคอนขางมาก ทําใหนักเรียนจากตางจังหวัดเมื่อเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลวจะตองเรียน
หนักมากเพื่อเปนการปรับตัว จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา การพัฒนาระหวางการเรียนใน
มหาวิทยาลัยทําใหนกั ศึกษาในเมืองกับตางจังหวัดมีความเขมแข็งทางวิชาการไมแตกตางกัน ขึน้ อยูกับ
ความขยันหมัน่ เพียรของนักศึกษาเองแตอยางไรก็ตาม งานวิจยั ของธิติยา จตุวงศ (2546: บทคัดยอ)
ศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิต ทีม่ ี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตางกัน
2.4 ผลการวิจยั พบวานิสิตที่มีผปู กครองประกอบอาชีพแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความ
เปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกันซึง่ ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนัน้ จะตองอาศัย
ศักยภาพในการแสวงหาความรูการเรียนรูด วยตัวของนิสิตเองเปนสําคัญ การที่จะพัฒนาคุณลักษณะ
ของการเปนนิสิตคณะศิลปกรรมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จะตองอาศัยศักยภาพของบุคคลเปนหลัก ซึง่ ไมมีความเกี่ยวของกับ
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อาชีพของผูปกครองใดๆ ทั้งสิ้น การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตรที่ถือวาเปน
กระบวนการถายทอดคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคโดยหลักนั้นโดยตรง ก็ไมไดเลือกปฏิบัติกับนิสิตทีม่ ี
ผูปกครองประกอบอาชีพใดอาชีพหนึง่ โดยเฉพาะเทานัน้ แตเปนการปฏิบัติกับนิสิตทุกคนอยางเทาเทียมกัน
โดยความเสมอภาค การไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถทางดานศิลปะของนิสิตก็เปนไปอยางเปด
กวางโดยมุงเนนใหนิสิตที่มคี วามสามารถไดแสดงออกอยางเทาเทียมกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไมพบวา
นิสิตที่มีผูปกครองประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทั้ง4 ดานแตกตางกัน
กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาวาจะตองจัดใหกับบุคคลอยางเสมอ
ภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ และดังที่สวุ รรณี คํามั่น และคณะ (2551) กลาววา การพัฒนาประเทศใหมีความ
ยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยเปนอันดับแรก โดยไมแบงแยกและไมเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในประเด็นทางดานการศึกษาจะตองใหการศึกษาอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติวานิสิต
คนนัน้ มีพนื้ ฐานทางสังคมเปนเชนไร แตหากไดเขามาเรียนแลวจะตองใหบริการทางการศึกษาอยาง
ไมเลือกปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยของธิติยา จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา
ลักษณะของนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่มผี ูปกครองประกอบ
อาชีพแตกตางกัน มีลกั ษณะของนักศึกษาแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช
จากการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานความเปนผูนํา จากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา
เพิ่มมากขึ้น คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมการออกคายอาสาพัฒนา ในแตละสาขาวิชา และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูสผู ูนําองคนิสิต นอกจากนี้ อาจมีการสอดแทรกคานิยมในการใชเวลาวางให
ประโยชนตอสังคมควบคูกับการจัดการเรียนการสอน
2. ดานคุณธรรมจริยธรรมจากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาในโครงการทําดีเพื่อพออยูหัว
โครงการจิตอาสา และโครงการทีพ่ ิจารณาเห็นวาเปนการปลูกฝงใหนสิ ิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

91
3. ดานความคิดสรางสรรค จากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคเพิม่ มากขึน้ คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมมุงเนนใหนิสิตไดมีโอกาสในการ
สรางสรรคผลงานทีม่ ีความแปลกใหมจากที่เคยปฏิบัติ และนิสิตสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค ใน
การเขารวมเขาชมผลงานทางดานความคิดสรางสรรค เพื่อนําไปประยุกตใชในการเรียนรู เชน ผลงาน
การออกแบบของนิสิตวิชาเอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับการพัฒนากระบวนการดานความคิดสรางสรรค จากการพัฒนาภูมิปญญาของไทย ภายใต
แนวความคิด WISDOM FROM CULTURE ถายทอดเปนเครื่องแตงกายที่สง เสริมภูมิปญญาล้ําคา
ของไทยสูสากล ผลงานการออกแบบของนิสิตวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการทองอารยธรรม ในดินแดนเอเชีย
อาคเนย ทีเ่ ปย มไปดวยสีสนั วัฒนธรรม และถายทอดความประทับใจสูคอลเล็กชั่นเครื่องประดับ
เสมือนการบันทึกความทรงจําและเรื่องราวที่งดงามจากการเดินทางในดินแดนนี้ และผลงาน
สรางสรรคนาฏศิลปนิพนธของนิสิตชัน้ ปที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป ในการแสดงศักยภาพของการเติบโต
ทางความคิดบนโลกแหงการเรียนรูที่ไมเคยหยุดนิ่ง เปนตน
4. ดานฐานทางวิชาการจากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานฐานทาง
วิชาการเพิม่ มากขึ้น คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดหลักสูตรที่ใหนิสติ ไดรับการพัฒนาดานการใชภาษา
และการสื่อสาร นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนควรที่จะผสมผสานการใชภาษาอังกฤษรวมดวย
และอีกแนวทางหนึง่ คือ การจัดฝกอบรมทางดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
สงผลใหนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตทั้งในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เพื่อทราบถึง
คุณลักษณะของนิสิตและนํามาเปนแนวทางปรับปรุง แกไข เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนิสิตในอนาคต เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
และวางแนวทางในการสรางโครงสรางทางการศึกษาใหตรงกับความตองการทางสังคมและทันยุคสมัย
3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนิสิต ใหเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตางๆของกิจกรรม เพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคทงั้
4 ดานดีมากยิง่ ขึ้น
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รายชื่อผูเชีย่ วชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. อาจารย ดร.สุวพร ตัง้ สมวรพงษ

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย และหนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่อง
คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของนิสิต
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง ซึ่งในแตละขอคําถามไมมีคําตอบถูก
หรือผิด และกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยคําตอบที่ไดมาจะถูกเก็บไวเปนความลับ และนําไป
วิเคราะหขอมูลคําตอบโดยนําเสนอในภาพรวมเทานัน้
ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
นางสาวธันยพร โรจนสังวร
นิสิตปริญญาโท การอุดมศึกษา
(ภาคพิเศษ)
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของนิสิต
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสภาพที่เปนจริงของทาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สาขาวิชา
 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
 สาขาวิชานาฏศิลป
 สาขาวิชาศิลปศึกษา
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
3. ภูมิลําเนา
 กรุงเทพฯและปริมณฑล
 ตางจังหวัด
4. อาชีพของผูปกครอง
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานหนวยงานเอกชน
 ธุรกิจสวนตัว
 คาขาย
 อาชีพอิสระ
 อาชีพอืน่ ๆ โปรดระบุ ___________
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง โปรดอานขอความทางดานซายมือ แลวพิจารณาวาทานมีคุณลักษณะที่ปฏิบัติจริงตามที่
ปรากฏในขอความเพียงใด แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางทางขวามือตามความหมาย
ดังตอไปนี้
5 หมายถึง ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น มากที่สุด
4 หมายถึง ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น มาก
3 หมายถึง ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น ปานกลาง
2 หมายถึง ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น นอย
1 หมายถึง ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น นอยที่สุด

ดานความเปนผูนํา
1. ขาพเจามีความรูและประสบการณในความเปนผูน ํา
2. การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผูอนื่
ได
3. ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผูอนื่ มาทํางาน
รวมกันได
4. ขาพเจามีความสัมพันธที่ดีกบั เพื่อนคณะอืน่ ๆ
5. ขาพเจาสามารถชี้แจงใหผูรว มงานทราบวิธีการ
ปฏิบัติงานได
6. ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคล
อื่นๆที่เกีย่ วของ
7. ขาพเจามีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

คุณลักษณะของนิสิต

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ ปนจริง
ของทาน

5

4

3

2

1
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ดานความเปนผูนํา (ตอ)
8. ขาพเจาตื่นตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆและสามารถ
ปรับตัวได
9. ขาพเจามีความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาอุปสรรค
และการแกไข
10. ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานที่ทาํ ได
11. ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพือ่ ใหงานสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย
12. ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย
13. ขาพเจาทําหนาที่เปนผูน ําในการสนับสนุนงานกิจกรรม
การศึกษา
14. ขาพเจามีความเชื่อมั่นในตนเอง
15. ขาพเจารูจักความประนีประนอม และมีความยืดหยุน ใน
สถานการณทเี่ หมาะสม
16. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
17. ขาพเจาใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการตัดสินใจ
18. ขาพเจามีการแสดงออกที่เหมาะสม ตามสถานการณ

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

คุณลักษณะของนิสิต

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ ปนจริง
ของทาน

5

4

3

2

1
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ดานคุณธรรมจริยธรรม
1. ขาพเจาเปนผูม ีความออนนอมถอมตน
2. ขาพเจามีจิตสํานึกตอสวนรวม
3. ขาพเจาเห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน
4. ขาพเจามีวนิ ัยตอตนเอง
5. ขาพเจารูจักใหอภัย
6. ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอื่น
7. ขาพเจามีความซื่อสัตย สุจริต
8. ขาพเจาไมใชกลวิธี หรือทุจริตในการสอบ
9. ขาพเจาเปนผูท ี่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา
10. ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
11. ขาพเจาใชวาจาที่สุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต
12. ขาพเจามีความเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ
13. ขาพเจามีมนุษยสัมพันธที่ดที ั้งเพื่อนรวมคณะและตาง
คณะ
14. ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกับผูอื่น
15. ขาพเจาเปนผูม ีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ดานความคิดสรางสรรค
1. ขาพเจาเปนผูม ีวิสัยทัศน
2. ขาพเจาสามารถเล็งเห็นปญหาในระยะยาวได
3. ขาพเจาสามารถนําความรูมาแกปญหาได
4. ขาพเจารูจักการวางแผนงานอยางเปนระบบ

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

คุณลักษณะของนิสิต

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ ปนจริง
ของทาน

5

4

3

2

1
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ดานความคิดสรางสรรค (ตอ)
5. ขาพเจาเปนผูม ีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณ
เฉพาะหนา
6. ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความ
คิดเห็นที่แปลกใหม
7. ขาพเจามีความคิดที่กวางไกล (คิดนอกกรอบ)
8. ขาพเจารูจักใชความคิดทีท่ นั สมัย
9. ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี
10. ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม
11. ขาพเจารูจักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ
12. ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ทนั สมัยในการ
ทํางานศิลปะ
13. ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกบั
การสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม
ดานฐานทางวิชาการ
1. ขาพเจามีทกั ษะเกีย่ วกับงานทางดานศิลปะ
2. ขาพเจามีความรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ
3. ขาพเจามีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลป
4. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานทฤษฎีใน
สาขาวิชาทีเ่ รียน
5. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานการปฏิบัติใน
สาขาวิชาทีเ่ รียน
6. ขาพเจาเปนผูม ีความสามารถเรียนรูง านไดอยางรวดเร็ว
7. ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

คุณลักษณะของนิสิต

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ ปนจริง
ของทาน

5

4

3

2

1

117

ดานฐานทางวิชาการ (ตอ)
8. ขาพเจาสามารถนําความรูมาประยุกตใชกบั การ
แสดงออกทางการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม
9. ขาพเจามีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสาร
10. ขาพเจาสนใจใฝรูในทุกสาขาวิชาศิลปะ
11. ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
12. ขาพเจาสามารถถายทอดความรูท างศิลปะไดอยาง
เหมาะสม
13. ขาพเจาสามารถใชภาษาตางประเทศได
14. ขาพเจาสามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานและ
เผยแพรผลงานได

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

คุณลักษณะของนิสิต

มาก

ขอ
ที่

มากที่สุด

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ ปนจริง
ของทาน

5

4

3

2

1
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ภาคผนวก ง
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและคาอํานาจจําแนกรายขอ
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คาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานความเปนผูน ํา เทากับ .891
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม ดานความเปนผูนํา
ขอที่
1. ขาพเจามีความรูและประสบการณในความเปนผูน ํา
2. การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผอู ื่นได
3. ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผอู ื่นมาทํางานรวมกันได
4. ขาพเจาสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนคณะอื่นๆ
5. ขาพเจาสามารถชี้แจงใหผูรวมงานทราบวิธีการปฏิบัติงานได
6. ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคลอื่นๆที่เกีย่ วของ
7. ขาพเจามีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น
8. ขาพเจาตืน่ ตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆและสามารถปรับตัวได
9. ขาพเจามีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและการแกไข
10.ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานทีท่ ําได
11.ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมาย
12.ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย
13.ขาพเจาทําหนาทีเ่ ปนผูน าํ ในการสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา
14.ขาพเจามีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
15.ขาพเจารูจักความประนีประนอม และมีความยืดหยุน ในสถานการณที่เหมาะสม
16.ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
17.ขาพเจาใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการตัดสินใจ
18.ขาพเจามีการแสดงออกที่เหมาะสม ตามสถานการณ

คาอํานาจ
จําแนก
2.348
2.102
2.485
.642
1.990
3.845
4.437
3.807
12.095
5.537
3.322
5.537
2.999
2.928
5.015
4.503
5.503
6.698
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คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานคุณธรรม จริยธรรม เทากับ .945
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม ดานคุณธรรม จริยธรรม
ขอที่
1. ขาพเจาเปนผูมีความออนนอมถอมตน
2. ขาพเจามีจติ สํานึกตอสวนรวม
3. ขาพเจาเห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4. ขาพเจามีวนิ ัยตอตนเอง
5. ขาพเจารูจกั ใหอภัย
6. ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอื่น
7. ขาพเจามีความซื่อสัตย สุจริต
8. ขาพเจาไมใชกลวิธี หรือทุจริตในการสอบ
9. ขาพเจาเปนผูที่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา
10. ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
11. ขาพเจาใชวาจาที่สุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต
12. ขาพเจามีความเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ
13. ขาพเจามีมนุษยสัมพันธที่ดีทงั้ เพื่อนรวมคณะและตางคณะ
14. ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกับผูอนื่
15. ขาพเจาเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่

คาอํานาจ
จําแนก
5.477
4.700
5.422
4.919
5.765
3.612
5.774
9.186
4.700
5.881
3.897
4.648
6.000
5.422
4.801
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คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานความคิดสรางสรรค เทากับ .934
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม ดานความคิดสรางสรรค
ขอที่
1. ขาพเจาเปนผูมีวิสยั ทัศน
2. ขาพเจาสามารถเล็งเห็นปญหาในระยะยาวได
3. ขาพเจาสามารถนําความรูมาแกปญหาได
4. ขาพเจารูจกั การวางแผนงานอยางเปนระบบ
5. ขาพเจาเปนผูมีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณเฉพาะหนา
6. ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม
7. ขาพเจามีความคิดทีก่ วางไกล (คิดนอกกรอบ)
8. ขาพเจารูจกั ใชความคิดที่ทนั สมัย
9. ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี
10. ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม
11. ขาพเจารูจ ักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ
12. ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นทีท่ ันสมัยในการทํางานศิลปะ
13. ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกับการสรางสรรคผลงานได
อยางเหมาะสม

คาอํานาจ
จําแนก
6.247
6.246
10.693
5.040
7.996
4.441
4.951
17.000
5.040
6.164
4.580
4.441
5.487
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คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานฐานทางวิชาการ เทากับ .911
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม ดานฐานทางวิชาการ
ขอที่
1. ขาพเจามีทกั ษะเกี่ยวกับงานทางดานศิลปะ
2. ขาพเจามีความรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ
3. ขาพเจามีความรูเกีย่ วกับประวัติศาสตรศิลป
4. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรียน
5. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานการปฏิบัติในสาขาวิชาทีเ่ รียน
6. ขาพเจาเปนผูมีความสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว
7. ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ
8. ขาพเจาสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการแสดงออกทางการสรางสรรคผลงาน
ไดอยางเหมาะสม
9. ขาพเจามีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสาร
10. ขาพเจาสนใจใฝรูในทุกสาขาวิชาศิลปะ
11. ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
12. ขาพเจาสามารถถายทอดความรูทางศิลปะไดอยางเหมาะสม
13. ขาพเจามีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
14. ขาพเจามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสรางสรรคและเผยแพร
ผลงานได
** คาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .976

คาอํานาจ
จําแนก
1.800
4.580
2.062
2.706
2.705
3.526
2.131
5.961
3.926
5.104
4.704
2.329
1.264
1.489

ประวัติยอผูวิจัย

124

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2556

นางสาวธันยพร โรจนสังวร
7 เมษายน พ.ศ.2529
จังหวัดกรุงเทพฯ
960 ซอยจรัญสนิทวงศ 12
แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600

มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-ไทย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

