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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความพรอมของนิสิต ดาน
อาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และ
ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 2) เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกตาม เพศ กลุมวชิา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 396 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมาตราสวนคา 5 ระดับ ตามวิธขีองไลเคิรท (Likert) สถิติทีใ่ชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) t-test การวิเคราะหแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการ
ทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิขีองเชฟเฟ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้  
 1. นิสิตมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัว นิสติมีปญหาในระดับปานกลาง ยกเวนดานการบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกมีปญหา
ในระดับมาก 
 2. นิสิตชายกบันิสิตหญิงมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละดาน 
ไมแตกตางกัน  
 3. นิสิตทุกกลุมวิชามีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ ดานความพรอมของนิสิต  
ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อนและดานการสนับสนนุ
จากครอบครัว และโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานอาจารยที่ปรึกษาที่พบวา นสิิตกลุมวิชา
ทัศนศลิปและนสิิตกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 
 4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ  
ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 

 
 



 
PROBLEMS IN DOING FINE ART THESIS OF FINE ARTS STUDENTS 

AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

SUTHIPONG PLOYSOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Education Degree in Higher Education  

at Srinakharinwirot University  
May 2013 



Suthipong Ploysod.  (2013).  Problems in Doing Fine Art Thesis of Fine Arts Students at 
University. Master thesis, M.Ed.(Higher Education). Bangkok: Graduate School, 
Srinakharinwirot University. Advisor Committee : Dr.Jaruwan Skulkhu. 
Assoc.Prof.Dr.Achara Wattananarong. 
 
The purposes of this research were first to study the problems in doing Fine Arts thesis 

of bachelor students in Faculty of Fine Arts at Srinakharinvirot University in five aspects; 
students’ readiness, characteristic of thesis advisor, university’s academic service, 
relation among friends, and family supporting in thesis writing, and second, to compare 
the problem in doing thesis in these aspects and in overall classified by gender, major 
field of study, and grade point average. The sample were 396 senior students in the 
Faculty of Fine Arts who enrolled in second semester of academic year 2012. The 
instrument used for date collection was a Likert-type, five-point rating scale 
questionnaire. The statistical procedures used for date analysis included mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and Scheffe’ method.  

The research finding revealed that: 
1. The problems in doing thesis of Fine Arts students were at moderate level, when 

considered in each aspect it was found that students’ readiness, university’s academic 
service, characteristic of thesis advisor, relation among friends, and family supporting in 
thesis writing were at moderate level while the university’s academic services aspect was at 
a high level.   

2. There was no significant difference between male and female students on 
problem in doing thesis 

3. Students of all major fields of study had no significant difference on problems in 
doing Fine Arts thesis as a whole and in 4 aspects: students’ readiness, university’s 
academic service, relation among friends, and family support in thesis writing. However 
these was significant difference found on the problems in aspect characteristic of thesis 
advisor among students from Visual Arts and Western Music fields 

4. Students with different academic achievement had significant difference in overall 
and in the aspect of characteristic of thesis advisor and relation among friends, but these 
was no difference found in the aspect of students’ readiness, university’s academic 
service, and family supporting in thesis writing 
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วัฒนาณรงค ที่ใหความกรุณา ใหคําปรึกษาชี้แนะ ใหความรูและคําแนะนําตางๆ รวมทั้งปรับปรุง 
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การเรียนระดับปริญญาโท และพ่ีๆ เพ่ือนๆ ที่ไดชวยเหลือเปนกําลังใจใหผูวิจัยในดานตางๆ ตลอด
และเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โลกยุคสังคมแหงการเรียนรู ความรูและภูมิปญญาของแตละสังคมไดนํามาใชเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติไดสงผลใหหลาย
ประเทศหันมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศกึษาของประเทศตนอยางจริงจังเพื่อเปาหมาย
ในการสรางและพัฒนากําลงัคนที่มีความสามารถที่จะนําการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศใหไดอยางม่ันคง (วิชัย วงษใหญ.  2543: 1-3) การศึกษาระดับอุดมศึกษามี
บทบาทอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหนาที่โดยตรงใน 
การสรางความงอกงามทางปญญา ผานกระบวนการการผลิตกําลังคนระดับสูง การพัฒนาการวิจัย 
การสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยี ฯลฯ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2551: 3) สวนจรัส สุวรรณเวลา (2540: 12 -13) ไดตั้งขอสังเกตวาในชวงเวลาที่ผานมา  
การศึกษาในมหาวิทยาลยัไทยเนนเนื้อหาวชิามากกวาการสรางวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค 
บัณฑิตตองขวนขวายสรางคุณลักษณะเหลาน้ีเองภายหลังจบการศกึษา และในระยะหลังนิสติเพ่ิม
จํานวนมากขึ้นคุณภาพการศกึษาจึงดอยลงไป บณัฑติมีความสามารถทางวิชาการต่าํกวามาตรฐานสากล 
และขาดคุณลกัษณะที่จําเปนหลายประการ เชน วิจารณญาณ การรูรอบ และความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และเนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศกึษาเปนการสงเสริมใหนิสิต
นักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง รูจักคนควา รูจักใชขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสังเกต ซักถาม 
จดจํา การสํารวจ และการปฏิบัติจริงจากการอาน  การเรียนในระดับนี้จึงยากกวาระดับมัธยมศึกษา
และนักศึกษาในระดับนี้มีความใกลชิดกับอาจารยนอยจึงตองรูจักคนควา สรางวนิัยใหตนเอง ในดาน
การเรียนคอนขางจะอิสระไปไหนมาไหนไดสะดวก ไมมีอาจารยควบคุมดูแลหรือบังคับใหเขาชั้น
เรียนจึงเปนเหตุใหหลายคนไมรูจักบังคับใจตนเอง (วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2530ข: 20) 
ดวยเหตุนี้เพ่ือใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาทางดานคุณภาพและมีมาตรฐาน จึงมีการ
กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้นเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แตละระดับคณุวุฒิและสาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลกัในการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันใน
การผลิตบัณฑิต ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จะตอง
ประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเกี่ยวกับการจัดการทางจริยธรรมวิชาชีพการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม คานิยม การจัดลําดับความสําคัญ ความซื่อสัตยสุจริตเปนแบบอยาง
ที่ดีตอผูอ่ืน ดานความรูมีความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบรูหลักทฤษฎีที่สัมพันธกัน
ได ตอยอดองคความรูเพ่ือเตรียมปฏิบัตวิชิาชพีและตระหนักในธรรมเนียมปฎิบตัิ กฎระเบียบ เทคนิค
ขอบังคับรวมถึงวิธีการปรับปรุงใหทันกาลเวลาเพ่ือตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ดาน
ทักษะทางปญญาบัณฑิตจะตองสามารถทําการวิจัยและประเมินขอมูลใหมๆ สามารถปฏิบตัิงานและ
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แยกแยะสถานการณที่ตองการแกไขดวยนวัตกรรมใหมๆ พรอมทั้งนําความรูในภาคทฤษฎีและ  
ภาคปฎิบัติมาประยุกตใชเพ่ือตอบสนองสถานการณได ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรบัผิดชอบสามารถแสดงออกในสภาวะผูนําและความคิดริเริ่มตอบุคคลหรือสมาชิกของกลุมได
อยางสรางสรรค และมาตรฐานสุดทายทีบ่ัณฑิตที่มีคณุภาพพึงมีคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศรูจักนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพไดอยางมี
ประสทิธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในวิชาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: 
9) กลาวโดยสรุปดวยเหตตุดังกลาวจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเรียนรูมาเปนการมุงเนน
การแสวงหาความรูดวยตนเองโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษากลาวคอืในปจจุบัน กระบวนการหา
ความรูของนสิิตไมไดขึ้นกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวแตตองประกอบ
การศึกษาดวยตนเองจากภายนอกไมวาจะเปนการคนควาจากแหลงการศึกษาตางๆ หรือการ
สรางความคิดริเริ่มหาองคความรูใหม จะตองมีการกําหนดถึงขอบเขตและความชัดเจนขององค
ความรูเพ่ือใหสิ่งที่ศึกษามามีคุณภาพและเปนประโยชนที่สุดในการประกอบวชิาชีพของบัณฑติ
ตอไป 
 การจัดการศึกษาของคณะศลิปกรรมศาสตรในประเทศไทยในระยะเริม่แรกถือกําเนิดขึ้น
จากการที่ระบบอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดมีการพัฒนาขึ้นโดยการเพ่ิมความ
หลากหลายในศาสตรตางๆ ซึ่งเปนหัวใจหลักในเชิงสากลของระบบโครงสรางมหาวิทยาลัย     
ทําใหมหาวิทยาลัยลัยตางๆ เกิดความตืน่ตัวไมวาจะเปน ภาควิชาศิลปศึกษา หรือครุศิลป คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แผนกวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ที่
มุงเนนการศึกษาคนควาทางดานศิลปศึกษาในขอบเขตของครุศาสตรไดพัฒนาจนกระทั่ง
เปนคณะศลิปกรรมศาสตรขึน้มาสงผลใหมหาวิทยาลัยตางๆ กอตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรกันมากขึ้น 
อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร เปนตน ซึง่การกอกําเนิดของคณะศิลปกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
ปรากฎการณอันดีสําหรับสังคมไทยและวงการศิลปกรรมไทย เน่ืองจากเปนการกอใหเกิดความ
หลายหลายในชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึง่สถาบันตางๆ ที่มีคณะศลิปกรรมศาสตรได
จัดการเรียนการสอนใหมุงเนนการพัฒนาความหลายหลายในการศึกษาศลิปะแขนงตางๆทางดาน
ทัศนศลิป นฤมิตรศิลป ดุริยางคศาสตร รวมทั้งการผลติบัณฑติที่สามารถสรางสรรคผลงานที่เรยีกวา 
ศิลปกรรมนิพนธ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถในการประมวลความรู
ทางวิชาการเพ่ือใชในการตอยอดและพัฒนาองคความรูใหมตามกระแสตลาดแรงงานในปจจุบันและ
ยังเชื่อมโยงศิลปกรรมสาขาตางๆกับสังคมเพื่อใหศิลปกรรม มีบทบาทอยูในทุกวงการธุรกิจ บทบาท
ของคณะศิลปกรรมศาสตรยงัผลักดันศาสตรและศิลปเพ่ือใชในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย  
(คณะศิลปกรรมศาสตร. 2536: 136) 
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 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มเปดแผนกวิชาศลิปะศึกษา
ภายใตคณะวชิาการศึกษา วิทยาลัยวชิาการศึกษาประสานมิตร ในปพุทธศักราช 2511 และผลติ
บัณฑิตทางดานการศึกษาบัณฑิต วชิาเอกศิลปศึกษา เปนแหงแรกในประเทศไทย เม่ือพัฒนามา
เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปพุทธศักราช 2518 ภารกิจทางดานศิลปกรรมศาสตรได
พัฒนาตอไป โดยการขยายโครงสรางเปนภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และภาควิชาดุริยางคศาสตร 
ภายใตคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะมุงเนนทางดานการออกแบบ
สื่อสาร สวนภาควิชาดุริยางคศาสตร เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทั้งวิชาเอกดุริยางคศาสตรไทย
และดุริยางคศาสตรสากลโดยเริ่มภารกิจในโครงสรางใหม ตั้งแตปพุทธศักราช 2519 เปนตนมา  
ราวปพุทธศักราช 2530 แนวคิดในการขยายบทบาททางดานศิลปกรรมศาสตรไปสูการเปน 
คณะศิลปกรรมศาสตรไดปรากฏชัดขึ้น หลังจากน้ันการเสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร  
ก็เริ่มขึ้นในปถัดมา โดยคณะบุคคลท่ีปรารถนาจะเห็นรสนิยมอันประณีตงดงามและมีระบบแบบแผน
ทางดานศิลปกรรมศาสตร พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสังคมไทย ทายที่สุด
โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ก็ไดรับการอนุมัติ เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2536 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2536 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 8 สาขาวิชาดังน้ี สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสาร สาขาวิชาศิลปการแสดง สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน สาขาวิชา
ทัศนศลิป สาขาวิชาดุริยยางคศาสตรสากล และสาขาวชิาดุริยางคศาสตรศึกษา เปนหลักสูตรปจจุบัน
ที่มีนิสิตปจจุบนัเรียนอยู การศึกษาระดับปริญญาตรีระยะเวลาในการศึกษา 8 ภาคการศึกษาไมนับ
รวมภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิตรวมอยางนอย 142 หนวยกิตตลอดหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชา
ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกติ  หมวดวิชาเอก 85 หนวยกิต หมวดวชิาโท 18 หนวยกิต 
และหมวดวชิาเลือกเสรี 9 หนวยกิต ในหมวดวิชาเอกบังคับนิสติทีศ่กึษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาทัศนศิลป และ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยมุงพัฒนาการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การสรางสรรคศลิปกรรม 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย 
ความเปนเลิศ (Excellence) ความเสมอภาค (Equity) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) และความ
เปนสากล (Internationalization) (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: ออนไลน) 
 ศิลปกรรมนิพนธ (Fine Art thesis) ของนิสติปริญญาตรีหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
กําหนดศิลปกรรมนิพนธเปน 2  ภาคคือภาคนิพนธและสรางสรรค สําหรับภาคนิพนธประยุกต
รูปแบบมาจากการทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ผลักดันใหนิสิตวางแผนศึกษาคนควา
วิเคราะหและสังเคราะหความรูความคิดที่จะเปนประโยชนกับการสรางสรรคผลงานของตน ใหมี
ระบบอางอิง บรรณานุกรม ที่ถูกตองชัดเจนเพ่ือฝกมารยาทและระบบระเบยีบทางการศึกษาคนควา 
(วิรุณ ตั้งเจรญิ.  2545: 164) ศิลปนิพนธที่มีคุณภาพเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ
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ความประณีตของงานโดยที่คุณภาพทางดานเนื้อหาน้ันขึ้นอยูกับความถูกตองและคุณคาทาง
วิชาการเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการเสนอผลการวิจัยในลักษณะรูปเลมก็ตองมีคุณภาพดวย 
ลักษณะตอไปนี้เปนสิ่งบงบอกถึงคุณภาพของการนําเสนอศิลปนิพนธและในรูปเลมที่นักศึกษาควร
คํานึงถึง  ไดแก รูปเลมมีความคงทน วัสดุที่ใชทําปกนอกและกระดาษที่ใชในการพิมพตองมีคุณภาพ
ดีตรงตามขอกําหนด การเขาเลมตองเรียบรอยขอบโดยรอบของเลมไมขรุขระความยาวและความหนา
ศิลปนิพนธที่ดีควรมีความยาวของเนื้อหาทีเ่หมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป อันแสดงถึงความสามารถ
ของผูเขียนในการใชภาษาไดอยางกระชับ เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจ ภาษาและการเขียนศลิปนิพนธ
ไดดี ตองใชภาษาเขียน ไมใชภาษาพูด ภาษาแสลง หรือภาษาสํานวน และเนื่องจากศิลปนิพนธเปน
เอกสารทางวชิาการ การใชคํา วลีและประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลักไวยากรณของภาษาที่ใช
เขียนหากไมแนใจหรือสงสัยนักศึกษาตองเปดพจนานุกรมที่เปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตอง
หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางภาษานั้นๆ ความถูกตองของขอมูลและการพิมพความนาเชื่อถือของศิลป
นิพนธอยูที่ความถูกตองทั้งความถูกตองของขอมูลและความถูกตองของการพิสูจนอักษร ดังนั้นจึงเปน
ภาระที่นักศึกษาตองรับผิดชอบในการเขยีนขอมูลที่เปนจริงและการตรวจสอบความถูกตองของการ
เขียนคําศัพทและตวัเลขทุกตัว (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  2547: ออนไลน) 
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดยึดถือหลักการ
ขางตนทีว่า ศลิปกรรมนิพนธประกอบไวดวยงานเขียนและงานสรางสรรค ซึ่งก็มีความสัมพันธกัน
หรือประเด็นเดียวกันเปาหมายก็เพ่ือผลักดันใหการศกึษาคนควาและงานเขียนเปนพลังผลักดันงาน
สรางสรรคที่ตามมาใหจงไดโดยมุงใหงานเขียนเกิดจากการศึกษาคนควาหรือสํารวจอยางเปนเหตุ
เปนผลหรือมีกระบวนการทางความคิดเชงิวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) เพ่ือกอใหเกิดงาน
สรางสรรคที่มีรากฐานความคิดและการคนควาหรือเปนงานสรางสรรคที่ตอบคําถามได อธิบายราก
ความคิดไดพอสมควร สําหรับกระบวนการการศึกษาคนควาหรือสํารวจขอมูลเพื่อนําไปสูภาคนิพนธ
หรืองานเขียนไดปรับประยุกตมาจากกระบวนการวิจัยทีเ่ชื่อวา การวิจัยเปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Process) เพ่ือแสวงหาองคความรูใหมจากกระบวนการวิจัยที่เปนสากลหรือขั้นตอนของ
กระบวนการการวิจัยทางการศึกษาคนควาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกระบวนการการศึกษาคนควา
การเขยีนภาคนิพนธและการสรางสรรคศลิปกรรมเชนน้ี สอดคลองกับการวิจัยและพฒันา  (Research 
Development) หรือ R and D ในกระบวนการวิจัยนั่นเองแมการพัฒนา (Development) ในทาง
ศิลปกรรมจะมไิดเปนวิทยาศาสตรโดยตรงแตก็เปนไปในเชิงวิทยาศาสตรในบรบิทของศิลปกรรมศาสตร 
(วิรุณ ตั้งเจรญิ.  2542: 140) 
 กลาวโดยสรุปจากเปาหมายหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“การทําศิลปกรรมนิพนธ” จึงเปนสิ่งที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยนิสิตจะตองศึกษาใน
รายวิชาการทาํศิลปกรรมนพินธที่นิสติแตละคน จะตองรวบรวมวิชาความรูจากการศึกษาในวิชาเอก
และประสบการณตางๆ ทางศิลปะที่ผานมา นํามาประมวลเพื่อสรางสรรคผลงานทางศิลปะ เปนวชิา
ฝกปฏิบตัิการฝกสรางสรรคผลงานศิลปะโดยนอกเหนือจากการเรียนการสอนจากหองเรียนเพียง
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อยางเดียว เพ่ือสรางใหนิสิตเกิดจินตนาการนํารวมกับทักษะ ประสบการณ และความรู ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนในภาคทฤษฏี ศิลปกรรมนิพนธจัดวาเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะตอง 
มีกระบวนการคนควาเพ่ือหาแนวทางเฉพาะตนในการสรางงานทางศิลปกรรม ทีน่ิสิตแตละคนมี
ความสนใจอยางแทจริง และสามารถวิเคราะหแกไขปญหาตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ซึ่งผลงานศิลปกรรมนิพนธจะเปนหลักฐานของความสามารถของนิสิตและความพยายามอดทน 
สรางสรรคผลงานจนประสบความสําเร็จ เพราะการทําศิลปกรรมนิพนธนิสิตจะตองผานขั้นตอนหลาย
ขั้นตอนเริ่มตั้งแต การพิจารณาคณาจารยที่ปรึกษาโครงการ การนําเสนอหัวขอศิลปกรรมนิพนธ  
การรวบรวมขอมูล การเขานําเสนอผลงานศิลปกรรมนพินธตอคณะกรรมการตัดสินศิลปกรรมนพินธ        
การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมนิพนธ และการนําเสนอผลงานศิลปกรรมนิพนธเปนรูปเลม ซึ่งแตละ
ขั้นตอนจะตองผานคณะกรรมการตัดสินศลิปกรรมนพินธพิจารณาและปรับแกเพ่ือใหศิลปกรรมนิพนธมี
ความถูกตองตามกฎเกณฑของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ นอกจากนี้ศิลปกรรมนิพนธที่มี
คุณภาพยังเปนนวัตกรรมหรือผลงานที่เปนองคความรูใหมที่มีประโยชนในทางวชิาการ หรือเปน
ประโยชนตอสังคม เม่ือสามารถถายทอดออกสูสาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ก็จะสงผล
ใหหลักสูตรนัน้ๆเ ปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากยิง่ขึ้น แตถาหากนิสิตคนใดไมสามารถผาน
กระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธในขั้นตอนตางๆ ไดโดยไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตัดสิน
ศิลปกรรมนิพนธ ก็จะกลาวไดวานิสิตไมสามารถทําศิลปนิพนธใหสําเร็จได ก็จะสงผลใหไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร เพราะถือวาไมเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต
และปจจัยที่ทาํใหการทําศิลปกรรมนิพนธประสบความสําเร็จเปนไปอยางราบร่ืนและถูกตองตาม
หลักเกณฑของหลักสูตรนัน้จะตองประกอบดวยปจจัยหลายดาน จากการสัมภาษณนิสิตในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธพบปญหาดังตอไปน้ี 
 1.  ดานความพรอมของนิสิต พบวา นิสติยังขาดแรงจูงใจ และประสบการณเดิมเพ่ือที่จะ
นํามาเปนความคิดริเริ่มที่จะนํามาประมวลความรูจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิตที่เคยศกึษา
มาปฏิบัติในการทําศิลปกรรมนิพนธได เริ่มตั้งแต ขั้นตอนการนําเสนอหัวขอ นิสิตเลือกหัวขอที่ไม
ตรงกบัทักษะและความรูความสามารถทีต่นเองถนัด นิสติไมเขาใจระเบียบวธิีการทาํศลิปกรรมนพินธ 
นอกจากน้ีนิสิตสวนใหญมีปญหาในการแบงเวลาในการทําศิลปกรรมนิพนธเน่ืองจากนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตรสวนใหญมีภาระในการทํางานโดยเฉพาะนิสติในสาขาวิชาศลิปการแสดง ซึ่งมี
เวลาในการทาํงานไมแนนอนจึงเปนปญหาของนิสิตในเรื่องการรับผิดชอบตอศลิปกรรมนิพนธ นิสิต
บางสวนยังมีปญหาเรื่องความอดทนไมเพียงพอ เน่ืองจากการทําศิลปกรรมนิพนธมีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานมีการปรับแกหลายครั้งทําใหมีนิสิตบางสวนมีความรูสกึที่ทอถอยตอการ
ทําศิลปกรรมนิพนธ (ศุภกฤต สวุรรณวิจิตร; ดิฐฏา  นุชบุษบา.  2552: สัมภาษณ) 
 
 2.  ดานอาจารยที่ปรึกษา พบวา อาจารยบางทานมีเวลาไมเพียงพอเพ่ือการปรึกษาไดเปน
อยางดีแกนิสติ  ความสัมพันธระหวางคณาจารยดวยกันเองสงผลตอการใหคําแนะนําและใหคาํปรึกษา
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แกนิสิต ทําใหนิสิตเกิดความสับสนในการเลือกคําแนะนํามาปรับใชกับศิลปกรรมนิพนธของตน 
เน่ืองจากอาจารยหนึ่งคนตองรับเปนที่ปรึกษานิสิตจํานวนมากจึงทําใหเกิดปญหาอาจารยไมสามารถ
ใหคําปรึกษาแกนิสิตไดอยางทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ และนิสิตบางคนไมสามารถเขาถึงในการ
ปรึกษากับคณาจารยไดจึงทําใหนิสิตแกปญหาที่เกิดขึน้อยางไมตรงจุด  (อาทิตยา ทรัพยสินววิฒั; 
จันจิรา กลิ่นมาลี.  2552: สัมภาษณ) 
 3.  ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา นิสิตมีปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจาก
การรับบริการจากมหาวิทยาลัยเนื่องมาจาก นิสิตที่ทําศิลปกรรมนิพนธจําเปนตองใชสถานทีบ่ริเวณ
ในมหาวทิยาลยัในการทํางาน ทําใหมีปญหาเรื่องขอจํากัดในการใชสถานที่เร่ืองของระเบยีบขอบงัคับ 
เวลาที่กําหนดในการใชสถานที่จํากัด และการดูแลรักษาบริเวณ รวมทั้งขั้นตอนในการขอใชสถานที่มี
ความซับซอน  นิสิตบางคนไมสามารถใชบริการในการคนควาหาขอมูลของมหาวิทยาลัยไดอยาง
เต็มที่เน่ืองจากไมมีความรูในขั้นตอนการรับบริการของหองสมุดและวธิีคนควาหาแหลงขอมูลทีถ่กูตอง 
(ณัฐพล ศรีธรรม; วณิชชา ภราดรสุธรรม.  2552: สัมภาษณ) 
 4.  ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน พบวา นิสิตไดรับความรวมมือหรือการสนับสนุนจาก
เพ่ือนที่มีความเก่ียวของในรูปแบบสนิทสนมกันหรือเกิดความขัดแยงกันจะกระทบตอการทํา
ศิลปกรรมนิพนธ ปญหาที่เกิดจากความสัมพันธกลุมเพ่ือนเกิดจากการมีลักษณะสวนตวัของแตละ
คนของนิสิตศลิปกรรมศาสตรทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานเปนกลุมโดยเฉพาะในกลุมทีมี่นิสิต
ที่มีความเชื่อม่ันในความคดิของตนเองหลายคนอยูกลุมเดียวกัน และเม่ือเกิดทัศนคติในทางลบแลว
การทํางานศิลปกรรมนิพนธเปนกลุมก็จะดําเนินไปไดชา สวนการสนบัสนุนจากกลุมเพ่ือนรุนพ่ีหรือ
ตางสาขาวิชาจะเปนสิ่งที่ชวยเหลือในจุดที่ขาดความถนัดของนิสิตที่ทําศิลปกรรมนิพนธไดเปนอยางดี 
(วีรศลิป ธนาพุมเพ็ง; เติมพงศ มานาบ.  2552: สัมภาษณ) 
 5.  ดานการสนับสนุนจากครอบครัว พบวา ผูปกครอง พอ แม และคนในครอบครวัมีสวน
ในการทําศลิปกรรมนิพนธในการใหกําลงัใจ การชวยเหลือเงินทุน เพ่ือใหการทําศิลปกรรมนิพนธ
ประสบความสําเร็จ เงินทุนเปนสิ่งสําคัญในการทําศิลปกรรมนิพนธเนื่องจากระยะเวลาในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธเปนระยะเวลานาน การใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดผลงานที่ดี จําเปนตองใชเงินมา
สนับสนุนในการทํางาน นิสิตสวนใหญยังอยูในการดูแลของผูปกครองจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
ในสวนนี้ แตก็มีจํานวนไมนอยที่นิสิตที่มีความสามารถในการลงทุนนอยทําใหไมสามารถทํา
ศิลปกรรมนิพนธไดอยางเตม็ศักยภาพ การใหกําลังจากครอบครัวเปนสิ่งที่นิสิตตองการเม่ืออยูใน
ระหวางขั้นตอนการทําศิลปกรรมนิพนธ นิสิตที่ไมคอยไดรับกําลังใจจากครอบครัวอาจเกิดความรูสึก
เสียกําลังใจในการทํางานก็เปนได (พัชรินทร วโรทัย; อดิศักด์ิ  พันพยูน.  2552: สัมภาษณ) 
 
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวจัิยจึงสนใจศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธซึ่งจะเปน
ขอมูลสําหรับมหาวิทยาลัย อาจารย และผูที่เก่ียวของกับการทําศลิปกรรมนิพนธเพ่ือใชเปนขอมูล
สงเสริมและพฒันาการการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติและเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาใน
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การแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึน้ในการทําศลิปกรรมนิพนธตอนิสิตที่จะทาํศิลปกรรมนพินธในรุนตอไป 
ทั้งน้ีเพ่ือใหนสิิตสามารถสรางสรรคผลงานศลิปกรรมนพินธไดอยางมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ
มากยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และดานการสนับสนนุจากครอบครัว  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม เพศ กลุมวชิา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศกึษาเปนประโยชนตอนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตรเพ่ือเปนแนวทาง
ในการวางแผนการทําศิลปกรรมนิพนธของตนเองใหเหมาะสม  เปนประโยชนตอคณาจารยที่ปรึกษา
ศิลปกรรมนิพนธในการพิจารณาใหคาํแนะแนวการทําศิลปกรรมนิพนธ และเปนแนวทางให
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาหนวยงานที่ใหบรกิารแกนิสติทีท่ําศลิปกรรมนิพนธ เพ่ือสงเสริม
คุณภาพในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตใหมีความเปนเลศิทางวิชาการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร คือ นิสิตปริญญาตรีชัน้ปที4่ คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 396 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
     1.1 เพศ แบงเปน 
         1.1.1 ชาย 
         1.1.2 หญิง 
 
     1.2 กลุมวิชา แบงเปน 
         1.2.1 กลุมวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
         1.2.2 กลุมวิชาศิลปะการแสดง 
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         1.2.3 กลุมวิชาทัศนศลิป 
         1.2.4 กลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
  1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน 
         1.3.1 สูง 
         1.3.2 ปานกลาง 
         1.3.3 ต่ํา 
 2. ตัวแปรตาม ไดแกปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธทั้ง 5 ดาน คือ 
     2.1 ดานความพรอมของนิสิต      
     2.2 ดานอาจารยที่ปรึกษา                                                                                               
  2.3 ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
     2.4 ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน                              
  2.5 ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ หมายถึงอุปสรรคหรือขอขัดของตางๆท่ีเกิดขึ้นระหวาง
การทําศิลปกรรมนิพนธซึ่งเปนสาเหตทุําใหสภาพการดําเนินการทําศิลปกรรมนิพนธเปนไปอยาง 
ไมสะดวกสงผลตอการทําวิจัยดวยกระบวนวิธีของการสรางสรรคหรือกระทบตอกระบวนการ
วิเคราะหเรียบเรียงและการสรางสรรคผลงานซึ่งมีองคประกอบที่ทําใหเกิดปญหา 5 ดาน ดังนี้ 
     1.1 ดานความพรอมของนิสิต หมายถึงสภาพของนิสิตที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ และ
ประสบการณเดิมสูงพอที่จะกอใหเกิดการเรียนรูไดโดยสะดวกทางดานวิชาการในเชิงปฎิบัติ และ
ทฤษฎีความรูความสามารถทางดานศิลปะท่ีจะนํามาประมวลในการทาํศิลปกรรมนพินธ รวมทั้ง
คุณลักษณะและคุณสมบตัขิองนิสิตที่เก่ียวของกับการทํางานที่หมายถึงความอดทนความรับผิดชอบ 
ความเอาใจใส ความรอบคอบ ความขยันใฝรูที่จะขอคําปรึกษาจากคณาจารยและคนควาจากแหลง
ความรูตางๆ  
     1.2 ดานอาจารยที่ปรึกษา หมายถึงอาจารยที่ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกียวกับ
ขั้นตอน วธิีการ และ ใหคําแนะนําถึงแหลงความรูใหกับนิสิตที่ทําศิลปกรรมนิพนธ สงเสริมนิสิตใหทํา
ศิลปกรรมนิพนธในระบบถกูตอง ใหกําลงัใจ รับฟงปญหา และชี้แนวทางการแกปญหาใหแกนิสิต 
รวมถึงทั้งกระตุนใหนิสติเกิดความกระตอืรือรนใหมีแรงผลักดันในการทําศิลปกรรมนิพนธ 
     1.3 ดานการใหบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกจากมหาวทิยาลัย หมายถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เปนประโยชนที่ทางมหาวทิยาลัยจัดใหแกนิสิตปริญญาตรีที่ทําศิลปกรรมนิพนธ ไดแก 
แหลงความรูตางๆ หองสมุด เอกสาร สถานที่คนควา บริการคอมพิวเตอร อาคารสถานที่จัดแสดงผล
งานศิลปะ ทุนหรือทรัพยากรที่นํามาใชทําศิลปกรรมนิพนธ 
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     1.4 ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน หมายถึงลักษณะที่นสิิตเก่ียวของหรือผูกพันกัน
ระหวางเพ่ือนดวยกัน ประกอบดวย ความรวมมือ การใหกําลังใจ การสนับสนุนความชวยเหลือใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางเพ่ือนในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ ตางสาขาวิชา เพ่ือให
การทําศิลปกรรมนิพนธสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืน 
     1.5 ดานการสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึงการกระทําตางๆ ที่เปนการสงเสริมการ
ทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติโดยมาจากครอบครัวหรอืผูปกครองของผูทําศิลปกรรมนิพนธเอง ไมวา
จะเปนดานการใหกําลังใจ การใหความสนบัสนุนทางดานการเงิน เพ่ือใหศิลปกรรมนิพนธของนิสิต
ประสบความสําเร็จ 
 2. กลุมวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่มีลักษณะของวิชาเฉพาะคลายคลึงกนัมีแบบแผนของ
หลักสูตรแตละสาขาวชิาคลายคลึงกันและมีการทําศิลปกรรมนิพนธเปนรายวิชาประกอบในหลกัสูตร 
ดังนี้ กลุมวิชาออกแบบทัศนศิลป ประกอบดวย สาขาวชิาออกแบบทัศนศลิปและสาขาวิชาออกแบบ
สื่อสาร กลุมวิชาศิลปะการแสดง ประกอบดวย สาขาวิชานาฏศิลป และ สาขาวิชาศิลปการแสดง 
กลุมวิชาทัศนศิลป และกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาในครั้งลาสดุ  
โดยจําแนกเปน 3 กลุม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.00 ขึน้ไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คือมีคะแนนเฉลีย่สะสม 2.51-3.00 และ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่าํ 
คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 หรือ ต่ํากวา 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
  1. นิสิตชายและหญิงมีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
 2. นิสิตทีศ่ึกษาในกลุมวิชาตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละ
ดานแตกตางกัน 
 3. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและ
ในแตละดานแตกตางกัน 
  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรือ่ง ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศกึษาคนควาเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของดังนี้ 
 1.  ความหมายและความสําคญัของศิลปกรรมนิพนธ 
 2.  องคประกอบในการทําศิลปกรรมนิพนธ 
     2.1 ดานความพรอมของนิสิต 
     2.2 ดานอาจารยที่ปรึกษา 
     2.3 ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
     2.4 ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 
     2.5 ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 
 4. การทําศิลปกรรมนิพนธของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีคริทรวิโรฒ 
 
1. ความหมายและความสําคัญของศิลปกรรมนิพนธ 
 1.1 ความหมายของศิลปกรรมนิพนธ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541: 1) ใหความหมายของ
ศิลปกรรมนิพนธวา งานเขียน ศลิปกรรมนพินธ หรือ Fine Art Thesis ที่เราใชอยูในระดับปริญญาตรี 
(ทางดานศิลปกรรมศาสตร) เปนงานเขียนเก่ียวกับศลิปกรรม แตถากลับไปพินิจเฉพาะคําวานิพนธ 
(Thesis) ก็กินความถึงงานเขียนเก่ียวของกับการวิจัย เก่ียวของกับเง่ือนไขหรือขอตกลงทางวิชาการ 
(Academic Agreement) สําหรับผูที่จะจบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบณัฑิตวทิยาลยั 
ศิลปกรรมนิพธ คือ การเขียนและการทํางานสรางสรรคที่มีความสัมพันธกันหรือเรื่องเดียวกัน 
 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม (2548: ออนไลน) ไดใหความหมาย
ศิลปกรรมนิพนธวา หมายถงึ การศึกษาขอมูลและคนควาในวชิาทีศ่ึกษามาโดยตรงตามที่ผูเรียน 
แตละคนเลือกหรือสนใจ เพ่ือใหผูเรียนในวิชาเอกแตละสาขาไดทําการคนควาหาความรูเพ่ิมเติ่มซึ่ง
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินศิลปนิพนธ สวนการปฎิบัติงานใหเปนไป
ตามขั้นตอนทีค่ณะกรรมการกําหนดใหจนกวาจะแลวเสรจ็ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2547: ออนไลน) ไดใหความหมายวาศลิป
นิพนธหรือ (Art Thesis) หมายถึง บทนพินธที่นักศึกษาสาขาวิชาศลิปกรรมเรียบเรียงจากหัวขอท่ี
ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยดวยกระบวนวิธขีองการสรางสรรคจนไดผลครบถวนตามกระบวนการแลว
นํามาวิเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณเพ่ือขออนุมัติปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
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 สมปอง ดวงไสว (2554: ออนไลน) ไดใหความหมายวาศลิปนิพนธเปนงานศิลปะที่เปน
สาระสื่อสารแสดงเพื่อจบการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนทางศิลปะ ปสุดทายจะจบตอง
แสดงผลงานการคนควาวิจัยออกมาเปนรูปธรรมดวยการสรางผล งานศิลป ดวยรปูแบบเรื่องราวท่ี
ตนเองสนใจและพบเจอ ซึ่งทําเปนสาระนิพนธประกอบการแสดงผลงานจะจํานวนกี่ชิ้นแลวแต
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2541: 1) ไดกลาวถึงศิลปกรรมนิพนธวา ศิลปกรรมนิพนธของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดยึดหลักการที่วา ศิลปกรรมนพินธประกอบดวย
งานเขียน และ งานสรางสรรค ซึ่งมีความสัมพันธกันหรือประเด็นเดียวกัน คือเปาหมายเพื่อผลักดัน
การศึกษาคนควาและงานเขียนเปนพลังผลักดันงานสรางสรรคที่ตามมาใหจงได สําหรับกระบวนการ
ศึกษาคนควาหรือสํารวจขอมูลเพื่อนําไปสูภาคนิพนธหรืองานเขียนไดปรับประยุกตมาจาก
กระบวนการวจัิยที่เชื่อวา การวิจัยเปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Process) เพ่ือแสวงหา
องคความรูใหม 
 ซึ่งสอดคลองกับงานเขียน หรือภาคนพินธ บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2534: 2) ไดใหความหมายของภาคนิพนธวาเปนสิ่งทีมุ่งหมายใหผูเขียนแสดงความสามารถในการ
แสดงความคดิทั้งของตนเอง และของผูรูจากแหลงที่ไดศึกษาคาควาน้ันไดอยางชัดเจน ถูกตอง และ
มีประสิทธิภาพ คือ 
 1.  ภาคนิพนธเปนรายงานทางวิชาการทีค่รอบคลุมสัมพันธกับเนื้อหาทั้งหมดของวิชาที่
เรียนน้ัน หรืออาจจะเก่ียวของกับปญหาสําคัญดานใดดานหนึ่งที่อาจจะยังมิไดเรียนหรือมีเวลาเรียน
ไดไมละเอียดลึกซ้ึงและผูสอนมอบหมายใหผูเรียนคนควาศึกษาเพิ่มเติม 
    2.  ผูสอนอาจมอบหมายหัวขอ หรือรายชื่อหัวขอใหผูเรียนเลือกทําภาคนิพนธตามความ
สนใจก็ไดโดยหนดความยาวและระยะเวลาที่ภาคนิพนธควรจะเสร็จ 
    3.  ภาคนิพนธอาจไมจําเปนตองแสดงความคิดริเริ่มในแนวการคนควาวิจัยที่เปนของ
ผูเขียนเอง ซึ่งตางกับลักษณะของปริญญานิพนธ 
    4.  ภาคนิพนธเปนสิ่งที่มุงหมายใหผูเขียนแสดงความสามารถในการแสดงความคิดทั้งของ
ตนเองและของผูรูจากแหลงที่ไดศึกษาคนความาน้ันอยางชัดเจนถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
    5.  ภาคนิพนธมุงหวังใหผูเขียนแสดงความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องราวหรือหัวขอที่มิได
ศึกษากันอยางละเอียดลกึซ้ึงในชั้นเรียนในวิชานั้นๆดังตอไปน้ี 
        5.1. ความสามารถที่จะคนหาขอมูลจากหองสมุดและรวบรวมขอมูลเหลาน้ันมาใช
ประโยชนเก่ียวกับหัวขอที่กําลังศึกษา 
        5.2. ความสามารถที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
หองสมุดเพ่ือประกอบงานนั้นใหมีคุณคาทางวิชาการมากขึ้น 
        5.3. ความสามารถที่จะเลือกเฟนขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดทั้งหมดที่ไดมาและนํา
เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับหัวขอเร่ืองที่กําลังศึกษาอยูนัน้มาใชใหมีคณุคา 
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        5.4. ความสามารถในการรูจักจัดระบบ เรียบเรียงขอมูลทั้งปวงไดดวยภาษาที่ถูกตอง
ชัดเจน ประกอบดวยลาํดับของความคิดที่เปนเหตุผลอยางดีและดําเนินการตามรปูแบบของการเขียน 
ที่มหาวิทยาลยักําหนดไว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ (2547: ออนไลน) ไดใหความหมายของภาคนิพนธวา หมายถึง 
รายงานวิชาการทางดานการออกแบบแขนงตางๆท่ีครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาในหลกัสูตร 
โดยผานกระบวนการศึกษาปญหา วางแนวทางแกไขปญหา คนควาขอมูลจากแหลงตางๆ วิเคราะห 
สรางสรรค ปฏิบัติ และนําเสนอความคิดและผลงาน ถอืเปนบทสรุปทางความคิดของนักศึกษาและ
แสดงความสามารถเฉพาะทางเรื่องราวท่ีนักศึกษามีความถนัดหรือสนใจอยางละเอียดลึกซ้ึง 
 ทอยนี (พนิดา สมประจบ.  2542: 1; อางอิงจาก Toyne.  1980: ไมปรากฎเลขหนา) 
กลาววาหัวใจของการเรียนการสอนวิชาศิลปะ คือการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ มิใชเปนการเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพียงอยางเดียว ซึ่งการสรางสรรคผลงานจะเริ่งตนดวยความสนใจ แรงบันดาลใจ 
หรือความเชื่อม่ันที่จะสรางผลงานชิ้นน้ันๆขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของตวัเองหรือสังคม 
 กลาวโดยสรุป ศิลปกรรมนพินธหมายถึงภาคนิพนธของคณะศิลปกรรมศาสตรทีเ่ปนการ
นําความรู ประสบการณตางๆในการเรียนตลอดหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร รวมทั้งการ
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบมาประมวลเพื่อเปนการตอยอดและสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะ
จากความรูเดิมที่มีอยูแลว หรือเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ซึ่งการทําศิลปนิพนธจะเปนส่ิงที่แสดง
ความเปนตัวของนิสิตจากเรื่องที่นิสิตสนใจ โดยผานการสรางผลงานทางศิลปะ โดยมีระเบียบวธิีการ
ที่มหาวิทยาลยัแตละมหาวทิยาลัยจะกําหนดขึ้น  
  1.2 ความสําคัญของศิลปกรรมนิพนธ    
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2547: ออนไลน) ไดอธิบายถึงความสําคัญ
ของศิลปนิพนธไว ดังนี ้
    1.  เปนหลักฐานของความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของนักศึกษา การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปกรรมเก่ียวของกับกระบวนการสรางสรรค ดวยการคนควาวิจัยเพ่ือหา
แนวทางเฉพาะตนในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม ที่ตนมีความสนใจอยางแทจริง และสามารถ
วิเคราะหแกไขปญหาตามหลักวิชาการอยางถูกตองเหมาะสม ผลงานศิลปะนิพนธเปนหลักฐาน
สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักศึกษาและความพยายามในการทํางานจนประสบ
ความสําเร็จดังกลาว 
 2.  เปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑการศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ กําหนดใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตองทําศิลปนิพนธ โดยตองสอบ
ผานตามเง่ือนไขของคณะศลิปกรรมศาสตร จึงกลาวไดวาหากนักศกึษาไมสามารถทําศลิปะนิพนธ 
ไดเปนผลสําเร็จ ก็ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
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   3.  เปนดัชนีบงชีคุ้ณภาพของการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปนิพนธจัดเปนดัชนีบงชี้
คุณภาพของการศึกษาหลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต ดังน้ัน หากนักศึกษาผลิตผลงานศิลป
นิพนธที่มีคุณภาพเชน กอใหเกิดนวัตกรรมผลงานการสรางสรรคและความรูใหมที่มีประโยชน
ในทางวิชาการ  หรือนําไปประยุกตใชในสังคม  หรือสามารถถายทอดออกสูสาธารณชนในรูปแบบ
นิทรรศการ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ก็จะสงผลใหการจัดการศึกษาในหลักสูตรวชิานั้นๆ เปนที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น  
 อดุลย วิริยเวชกุล (วลัยพร ศรีเชียงราย.  2542: 4; อางอิงจาก อดุลย วิริยเวชกุล.  2541: 
35-37) กลาวถึงความสําคญัวา วิทยานิพนธเปนสัญลกัษณแสดงใหเห็นถึงความวริิยะ อุตสาหะ และ
ความรอบรู สามารถตรวจสอบความความเปนคุณภาพของบัณฑิต สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํา
วิทยานิพนธทีส่มบูรณ ขั้นตอนการปฎิบัตกิารตางๆถูกตองตามหลักการศึกษาและหลักวทิยาศาสตร  
การดําเนินการจึงปนการสรางเสริมความรูความสามารถหลายประการ เปนตนวา ความสนใจใฝรู
และติดตามความเคลื่อนไหวทางวชิาการอยางตอเน่ือง ความสามารถในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ดวยตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณและสรางสรรค ความสามารถทางการเขียน ความสามารถทาง
ภาษา   
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2547: ออนไลน) ใหความสําคัญของการทําภาคนิพนธไว
ดังนี้ 
 1.  เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสและสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 
    2.  เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางกวางขวางและละเอียดลึกซ้ึงนอกเหนือจากการ
ไดรับความรูจากช้ันเรียน จากตําราหรือจากอาจารยผูสอนเพียงอยางเดียว 
   3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูรูที่รูจักคิดอยางมีระเบียบมีเหตุผลและประมวลผล
การศึกษาคนควา อยางเปนระบบ    
 4.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา มีความรูความสามารถทางดานภาษา การเรียบเรียงและ
รูปแบบการเขยีนรูปเลมภาคนิพนธไดอยางถูกตอง 
    5.  เพ่ือสรางจิตสํานึกในความรบัผิดชอบตอการทํางานตอตนเองและสังคม 
    6.  เพ่ือเปนผลงานและหลักฐานการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 อาจสรุปไดวาความสําคัญในการทําศลิปกรรมนิพนธ เปนเคร่ืองแสดงความ วิริยะ อุตสาหะ 
อดทนในการผานกระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธ เปนเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศลิปกรรมศาสตร ที่นักศึกษาไดผานกระบวนการเรียนมาตลอดหลักสูตร 
และยังแสดงถงึความสามารถและความเปนตัวตนของนสิิตในเชิงศิลปะไดอยางสรางสรรค เพราะถา
เม่ือนิสิตสามารถผานกระบวนการการทําศลิปกรรมนิพนธไดอยางสําเร็จจะสงเสริมความรูความสามารถ
ของจิตสํานึกที่จะตองรับผิดชอบในการทํางานใหสังคมในอนาคตอยางมีระเบียบมีเหตุผล 
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2.  องคประกอบในการทําศิลปกรรมนิพนธ 
 2.1 ดานความพรอมของนิสิต 
  พงษพันธ พงษโสภา (2544: 73) กลาววาความพรอม หมายถึง สภาวะของบุคคลที่จะ
เรียนรูสิ่งใดสิง่หนึ่งอยางบังเกิดผล ซึ่งความพรอมนี้จะขึ้นอยูกับสภาวะทางรางกาย สติปญญา สังคม 
และอารมณ นอกจากนีค้วามพรอมในการเรียนรูยังขึ้นอยูกับการฝกฝนเตรียมตวั ตลอดถึงความสนใจที่
จะเรียนรูในสิง่นั้น            
 สมศักด์ิ สินธรุะเวชญ (2542: 1) ไดใหความหมายของความพรอมวา หมายถงึ ผูเรียน
จะตองมีความสามารถระดับหน่ึงที่จะชวยใหการเรียนดําเนินไปไดดวยดีโดยมีอุปสรรคไมมาก 
ความสามารถดังกลาวอาจเกิดจากการที่ผูเรียนมีวุฒิภาวะ หรือ การเรียนรู การฝกฝนที่ผานมาหรือ
เกิดจากอิทธิพลของทั้งสองอยางประกอบกันก็ได ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนและปราศจาก
ความขัดของทางกายและอารมณ 
 กูกลิเอลมิโน (สุรีรัตน ศรีบญุเรือง.  2550: 6; อางอิงจาก Guglielmino.  1997) กลาววา
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง สภาวะของผูเรียนที่แสดงถงึการมีความพรอม
และความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได มีความคิดอิสระ รูจักเลือก รูจักตัดสินใจใน
การแกปญหาไดและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งวัดไดจากแบบวัดความพรอมในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง ประกอบดวยลักษณะความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 8 องคประกอบ 
คือ 
    1.  การเปดโอกาสสูการเรียนรู หมายถึงการมีลักษณะเปนผูรักความกาวหนา สนใจใน 
การเรียนตองการการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดเปนคนที่มีคุณภาพ พอใจที่จะไดเปนผูคิดริเริม่  
ในการเรียนรูของตน รักที่จะเรียนรูอยูเสมอเม่ือมีโอกาสและรูสึกวาการเรียนรูเปนสิ่งที่ตนเองตอง
แสวงหายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน 
    2.  อัตมโนทัศนของตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงความมั่นใจใน   
การเรียนรูดวยตนเอง มีระเบียบวินัยในการเรียนรูวาตนเองตองการเรียนรูอะไร รูตนเองวาจะแสวงหา
ความรูไดอยางไรและมีความอยากรูอยากเห็นเชื่อวาการทําความเขาใจสิ่งที่เรียนรูวาไมใชเร่ืองยาก 
และเชื่อวาตนเองสามารถจัดเวลาเพ่ือการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
    3. ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู หมายถึงความกระตือรือรนในการติดตามซักถาม
เพ่ือใหไดความรู จําแนกความตองการที่จะเรียนรูดวยตนเอง ชอบมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
และเชื่อม่ันในความสามารถของตนวาจะทํางานนั้นไดดี พึงพอใจในการอานและทาํความเขาใจดวย
ตนเอง รูแหลงที่จะใชในการศึกษาหาความรู และสามารถที่จะคิดริเริ่มสรางสรรคงานใหมๆ ได 
    4.  ความรบัผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง หมายถงึความเต็มใจที่จะเรียนรูในสิ่งทีต่นเอง
สนใจถึงแมจะยาก ชอบที่จะมีบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรูของตนเองมีความรับผิดชอบ
เพ่ือใหไดรับประสบการณการเรียนรูดวยตนเองและสามารถที่จะตัดสินความกาวหนาในการเรียน 
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    5. ความรักในการเรียนรู หมายถึงการเปนผูที่มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ   
ชื่นชมตอบุคคลที่คนควาหาความรูอยูเสมอ มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาหาความรู มีความใฝรู รกัและ
ใสใจในการเรยีนรูอยูเสมอ สนุกสนานกับการเสาะแสวงหาความรูและมีความตองการที่จะเรียนรู
ตลอดชีวติ 
    6. ความคิดสรางสรรค หมายถึงการเปนผูที่ชอบลองทําส่ิงตางๆดวยตนเองสามารถคิดหา
วิธีใหมๆและหลากหลายในการแกปญหามีความอดทนและพยายามที่จะแกปญหาที่ยุงยาก 
    7. การมองอนาคตในแงดี หมายถึงการเปนผูที่มีความพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
เปาหมายระยะยาวทีต่ั้งไว มีความคิดวาการเรียนรูทําใหเกิดความกาวหนาและเชือ่วาการเรียนรู
เกิดขึ้นตลอดชีวติ มีความสขุในการคิดถึงอนาคตและมองวาปญหาเปนสิ่งทาทายไมใชอุปสรรค 
    8. ความสามารถในการใชทักษะพ้ืนฐานและทักษะในการแกปญหา หมายถึงการเปนผูที่มี
ความสามารถในการนําความรูพ้ืนฐานที่เกี่ยวของและทักษะการสังเกตุ การตั้งโจทยปญหา การตั้ง 
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการสรุปผลขอมูล มาใชในการคนหาขอมูล และสามารถคิดหา
วิธีแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 นอกจากนี้ยังมีปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองไดแก ความเชื่อม่ันในตนเอง เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําดวยตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
และความมีวนิัยในตนเอง  (สุรีรัตน ศรีบญุเรือง.  2550: 6; อางอิงจาก Guglielmino.  1997) 
    1. ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความม่ันใจและแนใจกลาทีจ่ะ
ทําส่ิงตางๆใหสําเร็จลุลวงตามที่ตนตั้งใจโดยไมหวั่นไหว ถึงแมจะมีอุปสรรคก็ไมยอทอมีการหยั่งรูถึง
ความสามารถของตนเองมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความม่ันใจในการกระทํา กลาคิด กลาตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล สามารถเปนตัวของตัวเองพรอมเผชิญปญหาตางๆและสามารถปรับตัวเองใหอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม 
    2. เจตคติตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถึง ความเขาใจและความรูสึกนึกคิดที่เห็น
คุณคาและแนวโนมพฤติกรรมของบุคคลโดยสวนตวัทีแ่สดงออกตอการเรียน ตามประสบการณหรือ
การเรียนรูที่ไดรับ ทั้งในทางบวกและทางลบ 
   3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลแตละคนที่จะกระทําส่ิงตางๆใหดี
และมีความมุงหวังที่จะประสบผลสําเร็จแมจะยุงยากลําบากก็ไมยอทอตออุปสรรค พยายามหาวิธี
ตางๆท่ีแกไขปญหาดวยความมุงมัน อดทน เพ่ือใหบรรลุถึงมีมาตรฐานอันดีเลิศหรือตองการเพ่ิมการ
ยอมรับตนเอง มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลเม่ือประสบความลมเหลว 
    4. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมของตนใหอยูในกฎระเบียบของสังคม มีความเปนผูนํา มีความซื่อสัตย มีเหตุผล การตรง
ตอเวลา การมองเห็นคุณคาของตนเองและคุณคาในสิง่ที่ทําและสามารถปรับตวัใหอยูในสังคมอยางมี
ความสุข 
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 ถาวร จันทศิร ิ(2539 : 55) ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการทําปริญญา
นิพนธของนิสติวชิาเอกการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวา
ความพรอมของนิสิต คือลักษณะสวนตวัของนิสิต ที่เก่ียวของกับการทํางาน ไดแก ความขยันขนัแข็ง 
ความตั้งใจ ความอดทน ความมุงม่ัน ศรัธาในบทบาทหนาที่ของตนเองที่ตองรบัผิดชอบ  ซึ่งรวมถึง
ปจจัยที่สงเสริมการทํางาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ครอบครัว และภารกิจการงาน องคประกอบที่
สําคัญที่นิสติจะตองมีนอกจากความรู ความสามรถในดานตางๆแลวก็คือ ความพรอมของนิสิตยัง
รวมถึงการแบงเวลา จะตองจัดเวลาของตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหไดรับผลสําเร็จในการทํา
ภาระหนาที่อ่ืนๆควบคูไปดวย   
 กลาวโดยสรุปความพรอมของนิสิตคือสภาวะของนิสิตในชวงเวลาหนึง่ที่มีวุฒิภาวะใน 
การเรียนรู สติปญญา รางกายและสภาพสงัคมเพ่ือที่จะสงเสริมการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากศักยภาพของ
ตนเองไมวาจะเปนระเบียบวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบตอการเรียนรู ความรักใน
การเรียนรู ความสามารถในการใชทกัษะพ้ืนฐานและทักษะในการแกปญหา ความเชื่อม่ันในการทํางาน
ของตนเองรวมทั้ง แรงจูงใจ ในการสําเร็จการศึกษา หรอื การไดรับปริญญาบัตร เพ่ือกระตุนใหเกิด 
ความกระตือรือรน ความเอาใจใส และมีความอดทน ในการศึกษาคนควาซ่ึงสภาวะของความพรอม
เกิดจากการฝกฝนและเตรียมตวัจากสภาพแวดลอมหรือสังคม  
 2.2.ดานอาจารยที่ปรึกษา 
 อาจารยที่ปรึกษา หรือ Academic Adviser คือผูที่มีสวนชวยในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ใหมีความสมบูรณทั้งดานวชิาการ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ ผูที่ทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาเปนผูที่มีคุณลักษณะเหมาะสมมีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนพึงปฏิบัติ
ตลอดจนเปนผูที่มีความสนใจศึกษาปญหา และหาทางขจัดปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติงานให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี (สําเนาว ขจรศลิป.  2525: 31) 
 การใหคําปรึกษา หมายถึง กระบวนการใหความชวยเหลือผูรับบริการในปญหาดาน
การศึกษา อาชีพ และสวนตัว มีการเก็บและวเิคราะหขอมูล ตลอดจนแสวงหาลูทางในการแกปญหา 
ซึ่งผูใหคําปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญทางการใหความชวยเหลือและพยายามชวยใหผูรบับริการสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตัวเอง กูด (ธันยพร บษุปฤกษ.  2543: 18; อางอิงจาก Good.  1980: 17)   
 แพทเทอรสัน (วิสูตร จําเนียร.  2543: 10; อางอิงจาก Paterson.  1973: 99) ไดใหความหมาย
ของการใหคําปรึกษาวาเปนกระบวนการที่ผูใหคําปรึกษาชวยเหลอืผูรับบริการใหเขาใจและยอมรับ
ตัวเองในดานตาง ๆ เชน ดานความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ความตองการและชวยให
ผูรับบริการไดดําเนินการตามจุดประสงคที่วางไว ไดพัฒนาตนเองถึงขีดสุด  
 พีฟวี (ปรีดา ไกรสาลีย.  2547: 33; อางอิงจาก Peavy.  1995: 32) กลาววาการใหคําปรึกษา
หมายถึงกระบวนการการอธิบาย ใหรายละเอียด เปดเผย คลี่คลาย ใหเกิดความกระจางชัด ศึกษา
ผลประโยชนและพัฒนาในสวนที่จําเปนรวมทั้งการแปลความหมายปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับบคุคล 
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 ซึ่งคณะศลิปกรรมศาตร มหาวทิยาลัยขอนแกน (2547: ออนไลน) กลาวถึงหนาที่และบทบาท
ของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมวา มีหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษา ศิลปนิพนธใน
การพิจารณาเคาโครงศิลปนิพนธ รวมทั้งชวยเหลือใหคาํแนะนําและควบคุมดูแลการทําศิลปนิพนธ
ของนักศึกษาอาจารยที่ปรึกษาศลิปนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวมควรทาํความเขาใจถึงแนวปฏิบัต ิ
กฎและระเบียบตางๆ เก่ียวกับการทําศิลปนิพนธ รวมทั้งขอกําหนดและรูปแบบการจัดพิมพ  
เพ่ือสามารถใหคําแนะนําทีถู่กตองแกนักศึกษาดังน้ี 
    1.  ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนือ้หาทางทฤษฎี วิธีการศึกษาวิจัยและงาน
สรางสรรค รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ขณะดําเนินการศึกษาวิจัยและงานสรางสรรค 
    2.  ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนศิลปะนิพนธ 
    3.  ประเมินผลการทําศิลปะนิพนธในระหวางที่กําลังดําเนินการ 
    4.  พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอสอบศิลปะนิพนธของนักศึกษา 
 ซึ่งสอดคลองกับ สําเนาว ขจรศิลป (2535: 6 -8) ที่กลาววาอาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและจะสงผลดีตอมหาวิทยาลัยดวย ดังน้ันบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
    1.  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบรหิาร อาจารยและนิสิต โดยทําหนาที่เปน
สื่อกลางในการประสานงาน 
    2. รับนโยบายดานการบรหิาร ดานวิชาการและดานกิจการนิสิต ไปปฏบิัติเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
    3.  เปนผูใหขอมูลในเรื่องทีเ่ก่ียวกับมหาวทิยาลัย กับการบรหิารหลักสูตร การเรียน การสอน 
และปญหาตาง ๆ ของนิสติแกผูบริหารและนักวิชาการของมหาวทิยาลยั และขอเสนอเพื่อการปรับปรุง
แกไขในเรื่องดังกลาวดวย  
 วัฒนา พัชรวนิช(ธันยพร บษุปฤกษ.  2543: 26-27 อางอิงจาก วัฒนา พัชรวนิช.  2539: 
221-222) กลาวถึงบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาที่มีตอนิสิต ไดแก 
 1.  ใหคําปรึกษาดานวิชาการ เชน แผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน 
การเขียนรายงาน การเขียนเคาโครงปรญิญานิพนธ 
    2.  ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยใหนิสิตไดรู พ่ือที่
จะปฎิบัติไดถกูตอง 
    3. ใหขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่นิสิตจะพึงไดรับ เชน ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล 
งานพิเศษเพ่ือหารายไดชวยเหลือตนเอง นอกจากนี้ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษายังรวมถึงการ
สนใจปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา เอาใจใสและตั้งใจปฏบิัติหนาที่ดวยความเต็มใจ สนใจใฝหาความรู
เพ่ือใหทราบถงึหนาที่ที่แทจริงของตนเอง รวมทั้งวางแนวทางในการแกปญหา มีความคิดริเริ่ม  มี
สมรรถภาพในการทาํงาน มีความคลองตวั มีใจรักงานอยางแทจริง ผานประสบการณตาง ๆ ทั้งทางตรง
และทางออมมามากพอสมควร อันจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาทีข่องตนเองไดมีบุคลิกลักษณะดีเปน
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ที่ยอมรับของนักศึกษา มีไหวพริบและปฎิภาณในการโตตอบ การสนทนาการใหคําปรึกษาอยางฉลาด 
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีไมตัดสินความคิดของนิสิตนักศกึษาโดยใชทศันคตขิองตน  
มีความนับถือในความเปนบคุคลของนิสตินักศึกษา มีความนาเชื่อถือและรักษาความลับของนิสิต
นักศึกษา 
 ซึ่งสอดคลองกับเทคนคิในการใหคําปรึกษาของ (สําเนาว ขจรศลิป.  2535: 33) ที่อาจารย
ที่ปรึกษาควรทราบมีดังน้ี  
    1.  การฟง (Listening) ในที่นี้เปนการฟงที่แสดงความสนใจตอนิสตินักศกึษา เปนการตั้งใจ
ฟงดวยหูตอคาํพูด และใชสายตาสังเกตทุาทางและพฤติกรรม เพ่ือใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นแกนิสิต
นักศึกษา เทคนิคในการฟงนี้ใชประกอบกับการพูดท่ีแสดงถึงความสนใจตอนิสิตนกัศึกษา ในการฟง
นี้บางคร้ังอาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความใหกระจางชัดหรือถามคําถามเพ่ือให
ทราบถึงปญหาและความตองการของนิสิตนักศึกษา 
    2. การนํา (Leading) เปนการกระตุนใหนิสตินักศึกษาซ่ึงบางคร้ังไมกลาพูดไดพูดออกมา 
การนําจึงเปนการกระตุนใหนิสิตนักศึกษาสํารวจหรือแสดงออกถึงความรูสึก ทัศนคติ คานิยม หรือ
พฤติกรรมของตน การสะทอนกลบั เปนการชวยทําใหนสิิตนักศึกษาเขาใจตนเองคอื เขาใจความรูสึก 
ประสบการณ หรือปญหาไดถูกตองยิ่งขึน้ 
    3. การสรปุ (Summarization) คือการที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวมความคดิและความรูสกึที่
สําคัญ ๆ ที่นสิิตนักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเปนการใหนิสิตนักศกึษาไดสํารวจความคิดและ
ความรูสึกของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
    4. การใหขอมูล (Information) เปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาใจตนเองและ 
สิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น ขอมูลที่จําเปนในการปรึกษา ไดแก ขอมูลที่เก่ียวกับการปรึกษา ไดแก ขอมูล
เก่ียวกับการศกึษา ขอมูลเกีย่วกับอาชีพและขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมของสังคม ขอมูลดังกลาว 
จะชวยใหนสิตินักศึกษาสามารถตัดสินใจหรือเห็นลูทางในการแกปญหา 
    5. การใหกําลังใจ (Encouragement) เม่ือมีปญหานิสิตนักศึกษาสวนใหญที่มาพบ 
อาจารยที่ปรึกษามักมีความรูสึกทอแทขาดความมั่นใจ อาจารยที่ปรึกษาจึงควรชวยกระตุนใหกําลงัให
นิสิตนักศึกษาใหกลาสูปญหา เกิดความม่ันใจและพรอมที่จะแกไขปญหา 
        5.2 แกไขปญหาใหแกนิสิตนักศึกษา การเสนอแนะดังกลาวควรเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาไดใชเหตุผลของตนเองใหมากเพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
        5.3 ปญหาอุปสรรคในการปฎิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยมีภาระงานอ่ืนมาก
ทําใหไมมีเวลาในการปฏิบตัิบทบาทน้ีเทาที่ควร จํานวนนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป ลักษณะ
ปญหาของนักศึกษาซบัซอน นักศึกษาไมใหความสําคัญของการพบอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 1 คนมี
นักศึกษาในการดูแลที่มาจากหลายชั้นป ทําใหการดูแลทําไดลําบาก ขาดการฝกอบรมเก่ียวกบัขอมูล
และทักษะที่จําเปน ขาดแรงจูงใจ  
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    6. การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารยที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นที่
เหมาะสมเพื่อนําไปสูการแกปญหาใหแกนิสิตนักศึกษา การเสนอแนะดังกลาวควรเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาไดใชเหตุผลของตนเองใหมากขึ้นเพื่อสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 ซึ่งสอดคลองกับการใหคําปรึกษาแบบ “นําทาง” ซึ่งอาจารยที่ปรึกษานําไปใชในการแนะนํา
นิสิตเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการแกปญหาของ (ทองเรียน อมรัชกุล.  2534: 49-51) ดังนี้ 
 1. การเร่ิมตนบทสนทนา (Interview) สิ่งสําคัญคือ การสรางบรรยากาศใหมีลักษณะอบอุน
เปนกันเอง ทาทีและเสยีงทีใ่ชเปนสิ่งจําเปนยิ่งที่จะกระตุนใหนิสติอยากพูดคุยดวยหรือไม ฉะนั้น 
อาจารยที่ปรึกษาควรมีทาทกีระตือรือรน แสดงความสนใจตลอดจนมีใบหนายิ้มแยม 
    2. การวางเคาโครง (Structure) ในการพบนสิิตแตละครั้ง อาจารยที่ปรึกษาควรไดกําหนด
เคาโครงไววาจะพูดเร่ืองอะไร มีงานอะไรท่ีจะตองทํารวมกัน 
    3. การตั้งคําถาม (questioning) ลักษณะของคําถามควรหลีกเลี่ยงคําตอบวา “ใช” หรือ 
“ไมใช” เพราะคําถามประเภทน้ี จะเปนการตัดการคุยหรือบอกเลารายละเอียด ควรถามคําถามเพื่อ 
เปดโอกาสใหนิสิตสํารวจความตองการของตนเอง 
    4. การใหขอมูล (Information) เปนวิธีหน่ึงทีช่วยใหนิสตินักศึกษาเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม
ไดดียิ่งขึ้น ขอมูลที่จําเปนในการปรึกษา ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางสังคม 
ขอมูลดังกลาวจะชวยใหนิสตินักศึกษาสามารถตดัสินใจหรือเห็นลูทางในการแกปญหา 
    5. กระตุนกําลังใจ (Encouragement) นิสิตบางคนขาดความม่ันใจในตนเองไมกลาตดัสินใจ
หรือแกไขปญหาตางจึงเปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาจะตองคอยกระตุนใหกําลังใจ 
    6. การชักชวน (Persuasion) อาจารยที่ปรึกษาใชวิธชีักชวนใหนิสติยอมรับวิธีแกปญหาที่
อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะ สิ่งที่ตองระวังในวิธีนีค้ือ อาจจะกอใหเกิดความรูสึกตอตาน ฉะนั้นกอนใช
ควรพิจารณาปฏิกริยาของนิสิตกอน วามีแนวโนมไปในทิศทางใด 
 7. การใหรายละเอียดหรือขอมูล (Informing) อาจารยที่ปรึกษาควรใหรายละเอียดหรือขอมูล
ตางๆ ที่มีความสําคัญในการชวยแกปญหา กลวิธีนีใ้ชมากในดานการใหขอมูลทางการศึกษาและอาชีพ 
    8.  การเงียบและฟง (Silence and Listening) เปนกลวธิทีี่อาจารยที่ปรึกษาจะใชเพ่ือใหนิสิต
พูดหรือเลาส่ิงตางๆ โดยการเงียบเพ่ือคอยฟง ทาทางของอาจารยตองแสดงใหเห็นวากําลังสนใจฟง 
เขาใจ และยอมรับสิ่งตางๆ ที่นักศึกษากําลังเลา พรอมทั้งแสดง ทาทีใหเห็นวานักศกึษาควรเลาตอไป 
 โคแกน (ลาวณัย จักกรานุวัฒน.  2540: 38; อางอิงจาก Cogan.  1975) พบวาความสัมพันธ
ที่เปนมิตรระหวางอาจารยกับนักศึกษาจะทําใหผลการเรียนของนักศกึษาดีขึ้น ยิ่งอาจารยและนักศึกษา
มีความสัมพันธตอกันมาก นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหสูงถึงขีดสุดมากเพียง
นั้น และลักษณะความสัมพันธของอาจารยกับนักศึกษาจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียนของ
นักศึกษา นักศึกษามีความศรัทธาในตวัอาจารย จะชวยใหนักศึกษามีทัศนศึกษาที่ดีตอการเรียน 
มองเห็นการเรียนเปนงานประจํา กิจกรรมเปนงานอดิเรก การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะทําใหผล 
การเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
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 กลาวโดยสรุปการใหคําปรึกษาหมายถึงการแนะนํา การใหความชวยเหลือจากบุคคลท่ีมี
ความรอบรูเปนพิเศษเพื่อใหบุคคลที่มีปญหาไดนําแนวทางไปใชในการตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่
บกพรองที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ และผลักดันความสามารถ ความถนัด ใหผูขอความชวยเหลอื
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มความสามารถโดยที่หนาที่และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ให
ความชวยเหลอืและสนับสนนุในทุกดานทีเ่ก่ียวของกับการประสบความสําเร็จในการเรียนของนิสิต
ซึ่งรวมไปถึงการใหขวัญกําลังใจและใหคาํแนะนํากับปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนและเทคนคิที่
อาจารยที่ปรึกษาจะใหคําปรึกษาแกนิสิตไดอยางดีและมีประสิทธิภาพนั้น อาจารยที่ปรึกษาจะตองมี
การแสดงออกถึงความสนใจในเรื่องที่นิสิตตองการจะปรึกษา เปดชองวางใหนิสิตไดเลาถึงปญหา  
ขอของใจ หรือส่ิงที่ตองการจะสอบถามไดอยางเต็มที่ เม่ือทราบถึงความตองการและปญหาของนิสิต
แลวคอยแนะแนวทางที่เปนความรู หรือแนวทางการแกไขปญหาใหนสิิตเขาอยางเปนขั้นตอนโดย
สังเกตุปฎิกิรยิาของนิสิตวาแนวทางไหนที่แนะนําแลวนิสิตสามารถจะนําไปใชไดอยางไมมีความรูสึก
ตอตาน รวมทัง้เพ่ิมแรงกระตุนเพื่อผลักดันใหนิสิตมีแรงจูงใจในการแกไขปญหาในกรณีที่นิสิตขาด
ความเชื่อม่ันในการแกปญหาตางๆดวยตนเองขณะศึกษาอยูในสถาบัน  
 2.3.ดานการบริการและสิง่อํานวยความสะดวก 
 วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2525: 31) กลาววางานบริการและสวสัดิการนักศึกษาเปน
งานหลกัสําคัญของงานกิจการนิสิตนักศกึษา งานบริการทางวิชาการ งานบริการทั่วไปนั้นคืองาน 
ทุกอยางที่มีผลกระทบตอความสะดวกสบายของชีวิตนักศึกษา เชนบริการจัดบริเวณรอบ
สถาบันอุดมศกึษาแหงน้ันใหสะอาด รมร่ืน สวยงาม นาอยู บริการจัดรถรับสงนิสตินักศึกษาถาหาก
สถาบันอุดมศกึษานั้นกวางใหญไมสามารถเดินถึงกันไดโดยสะดวก บริการโทรศัพทติดตอไปรษณีย 
บริการถายสําเนา บริการพิมพ เพ่ือชวยใหนิสิตนักศึกษาไดทํารายงานไดโดยไมเสียเวลา บริการที่
เก็บของ บริการรานคาขายเคร่ืองเขียน รวมทั้งบริการของทางวิชาการ เชนบริการทดสอบความสามารถ
ทางดานการอาน การซอมเสริม ตลอดจนการเก็บทะเบยีนการเรียนรายวิชาตางๆของนักศึกษา
จนกระท่ังสําเร็จการศึกษา ซึ่งงานบริการและสวสัดิการนิสิตนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญมากเพราะเปน
กิจกรรมในชีวติประจําวันของนิสิตนักศึกษา เปนสวนประสานระหวางชีวิตนอกหองเรียนและใน
หองเรียน และองคประกอบของสถาบันจะชวยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาชีวติใหสมบูรณ ทําให
เห็นชวีติในแนวกวาง สรางทศันคตทิี่ดีและอาจมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ผลในการเรยีนของนกัศึกษา
เหลาน้ันดวย ซึ่งการบริการ ควรใหความสนใจตอการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะการจัด
บรรยากาศการเรียนรู ปรับปรุงสื่อการสอน อุปกรณ อาคาร สถานที่ ที่จะอํานวยใหเกิดแรงผลักดัน
ทางการศึกษาอยางถูกตอง เขาใจวตัถุประสงคของการศึกษา หลักการพัฒนานิสิตนักศึกษาจะชวย
ใหทุกคนในสงัคมอุดมศึกษาปรับสภาพของสถาบันใหเสริมสรางการพัฒนานิสิตนักศึกษามากขึน้  
ซึ่งควรจะยึดหลักดังนี้    
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 1. หลักการพัฒนานิสิตนักศึกษา ควรจัดงานบริหารและสวัสดิการเพ่ือสงเสริมใหนิสิต
นักศึกษาไดพัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาความสะอาด การมีความรับผิดชอบ       
มีวินัยในตนเอง มีความคิดในทางสรรคสรางสังคม 
 2. หลักความสะดวกสบาย บุคลากรนิสิตนักศึกษาควรคํานึงถึงความสะดวกสบายของนิสิต
นักศึกษา สิ่งแวดลอมที่จะอํานวยความสะดวกแกชวีติของนักศึกษาควรจะจัดใหเปนงานสําคญัลําดับ
แรกๆ 
 3. หลักการประหยัด งานบางอยางสถาบันไมสามารถจัดใหไดเน่ืองจากเปนของฟุมเฟอยก็
ไมจําเปนตองจัดให ควรจะจัดบริการที่คาํนึงถึงความจําเปน    
 4. หลักการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู บรกิารการสวัสดิการที่จัดใหควรเปนสิ่งที่เอ้ือตอ
การเสริมบรรยากาศการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาทําใหจิตใจสบายขึ้นอยากเรียนรูมากขึ้นหรือมี
กําลังใจเรียนมากขึ้น 
  5. หลักการใหกอนขอ ผูบริหารควรจะตองสัมผัสสภาพตางๆดวยตนเอง ใชวิจารณญาน
เม่ือเห็นความจําเปนในขอใดที่สามารถจะทําไดก็จะใหกอนที่จะมีการเรียกรองขอขึ้น    
 6. หลักความสามัคคีงานบรกิารและสวสัดิการท่ีจัดขึ้นควรยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธ
หรือสัมพันธภาพระหวางนิสติ นิสิตกับอาจารยและอาจารยกับอาจารยเพ่ือใหคนในสังคมอุดมศึกษา
อยูรวมกันอยางมีความสุขมีการใหขาวสารที่ถูกตองมีการประชาสัมพันธผลงานของคนในสังคม
อุดมศึกษาให ชวยกันชื่นชมและชวยกันประชาสัมพันธงานของสถาบันใหผูอ่ืนเขาใจและมีความรูสึก
อันดีงามตอสถาบัน 
 สําเนาว ขจรศิลป (2537: 37) ไดใหความหมายของงานการบริการนักศึกษาวาเปนงานที่
จะชวยพัฒนานักศึกษา ดานวิชาชีพ สตปิญญา รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ  
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (พจนา สมทรัพย.  2548: 12; อางอิงจาก กาญจนา ศรีกาฬสินธุ. 
2533: 427) กลาวถึงความหมายของการบริการทางวิชาการวาเปนบริการที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของนิสิตใหกาวหนามากที่สุด และขณะเดียวกันก็เพ่ือชวยเหลอืแกไขปญหา  
การเรียนของนิสิตใหเหลือนอยที่สุด การบริการวิชาการสถาบันการศึกษาสามารถกระทําไดในหลาย
รูปแบบ เชน การจัดบริการหองสมุด การจัดบริการดานโสตทัศนศึกษา 
 วันทนา ทับทมิ (พจนา สมทรัพย.  2548: 12-13; อางอิงจาก วันทนา ทับทิม.  2544: 1) 
สรุปไววา งานบริการการศกึษา เปนงานทีใ่หบรกิารแกนกัศึกษาในสังกัดคณะ เปนการบริการเบื้องตน
ครบวงจร ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ความสะดวกรวดเรว็และวัตถุประสงคของ
ผูใชบริการ คอื หัวใจอันสําคัญของบริการ แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆดาน เชนความเหมาะสม
ของสถานที่ ศกัยภาพของบุคลากรที่ใหบริการ ขอจํากัดของเวลา ขัน้ตอน และระบบการทํางานซ่ึง
สอดคลองกับ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543: 78-81) 
เก่ียวกับการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาวามหาวทิยาลัยควรไดจัดตั้งสํานัก
หอสมุดกลาง สํานักคอมพิวเตอร และสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยการทําหนาที่ดังนี้ 
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 1.  หองสมุด เพราะหองสมุดเปนแหลงสําคัญในการใหความรูและเปนตัวแทนของการ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลและสื่อวัสดุตางๆที่เปนองคความรู ทําใหนักศึกษาสามารถพัฒนาความรูได
ดวยตนเอง แตหองสมุดจะตองมีเอกสารวัสดุที่เพียงพอ มีผลงานทางวิชาการที่สมบูรณแบบ มีความ
เปนเลศิในการใหบริการ หองสมุดก็จะมีบทบาทที่สําคญัมากในการศึกษา ถือไดวาหองสมุดคือหัวใจ
ของมหาวิทยาเพราะเปนศนูยรวมของแหลงความรู และเปนศูนยวชิาการ บริการเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธตางๆ การสงเสริมและเผยแพร
วิชาการ เชนตํารา วารสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพอ่ืนๆ ในสาขาวิชาการตางๆ นอกจากน้ียังมีสื่อ
โสตทัศนวัสดุ เชนแถบบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ โปสเตอร ภาพผนึก ไมโครฟลม ไมโครฟช  
แผนทีส่ไลด เปนจํานวนมาก ตลอดจนเปนฐานขอมูลประเภทตางๆ ที่สามารถคนดวยคอมพิวเตอรได 
 2. สํานักคอมพิวเตอร ทําหนาที่ใหบริการดานคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนนุการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานทะเบียน ผลการเรียนของนิสิต งานทะเบียนประวัตบิุคลากรใหแก
คณาจารยและนิสิต รวมทั้งหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริหาร และควรเปดอบรมการใชคอมพิวเตอรแกบคุลากรในมหาวิทยาลยัและบุคคลทั่วไปดวย 
 3.  สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ทําหนาที่เปนศูนยบริการการใช การผลิต และการ
บํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาทีท่ันสมัยแก อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนิสติของ
มหาวิทยาลัย เปนแหลงอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ และใชเปน
สถานที่ฝกทักษะปฎิบตั ิ  
 ประดิษฐ คุณรัตน (ชูศรี สะพร่ัง.  2549: 40; อางอิงจาก ประดิษฐ คณุรัตน.  2539: 2)
กลาวถึงการอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่ และ วัสดุอุปกรณและใหความหมายไววา 
อาคารสถานที่หมายถึงสิ่งกอสรางภายในสถานศึกษา ที่ใชในการเรยีน การสอนและปฎิบตัิกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งใชจัดกระทําอยางอ่ืนนอกจากการเรียนการสอน 
 ไลลา เบญ็ฮาวัน (ชีวภัทร ธรรมเกษร.  2552: 51; อางอิงจาก ไลลา เบ็ญฮาวัน.  2551: 
ออนไลน) ใหความหมายของอาคารสถานที่ไว ดังนี้ อาคารสถานที่ หมายถึงอาคารเรียน หองเรียน 
หองสมุด ศูนยอินเตอรเน็ต หองทะเบียน หองธุรการ หองพยาบาล โรงอาหาร สุขา ที่จอดรถ 
สถานที่เลนกีฬา และบรเิวณพื้นที่ภายในสถานศึกษา  
 สุชาตา ชินะจิตร (2540: 271) กลาววาการใหบริการหองปฎิบัติการ ในมหาวิทยาลยัจะมี
หองปฎิบัติการที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยอยูหลายดานตามสาขาตางๆ หองปฎิบัติการ
เหลาน้ีมีเครื่องมือและอุปกรณพรอมเพื่อการใชงาน หากจะใชใหเต็มประสิทธิภาพ อาจนํามา
จัดบริการเพ่ือใชลวงเวลาได 
 สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2545: 2) ไดกลาวถงึสภาพแวดลอมทางกายภาพไววา ตองจัด
สภาพแวดลอมใหมุงเสริม ทําใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ เชน มีการตกแตงอาคารสถานที่  
และบริเวณใหดูดี ไมวาจะเปนอาคารเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดที่ทันสมัย ในดานสื่อตางๆ มี
ศักยภาพของการใหบริการ มีความพรอมในการที่จะใหนิสิตนักศึกษาเขาไปใช การสรางบรรยากาศ
ใหเอ้ือในการกระตุน สงเสริมสนับสนุนใหมีการหาความรูเพ่ิมเติม สรางนิสัยรักการอาน นอกจากน้ี
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ตองคํานึงถึงการจัดการโรงอาหาร หอพัก และสถานทีพั่กผอนหยอนใจ และเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ เพราะสิ่งเหลาน้ีมีสวนเสริมสรางความเจริญงอกงามและเกื้อกูลการเรียนรูของนิสิต 
 อัจฉรา วัฒนาณรงค (2549: 9) กลาววาสถาบันอุดมศกึษาควรจัดปจจัยเก้ือหนุนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอ้ืออํานวยตอการ
จัดการเรียนการสอน มีหองสมุด ตํารา หนังสือ วารสาร มีเคร่ืองคอมพิวเตอร และวัสดุอุปกรณที่
เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการสืบคน และเสาะแสวงหาความรูทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
มีบรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคใฝเรียนใฝรูของนักศึกษา 
 กลาวโดยสรุปไดวาการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัย หมายถงึสิ่งที่
เพ่ิมเติมมาจากการเรียนการสอนในหองเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนของนิสิตใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหนสิิตมีชองทางในความสะดวกสบายในการศึกษาหาความรูเพ่ิมขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัย
เปนฝายเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆในหลากหลายรูปแบบ เชน การบริการดาน
แหลงคนควาหาความรู หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองโสตและทศันะตางๆ ดานอํานวยความ
สะดวก ดานอาคารสถานที่ หองสําหรับคนควาในภาคปฏิบัตติางๆ หองสําหรับแสดงผลงานของนิสิต 
รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เปนตน ซึ่งการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัยที่นิสติไดรับ
เพ่ือเก้ือกูลการทําศิลปกรรมนิพนธนั้นเปนอีกแรงผลักดันที่จะทําใหนิสิตสามารถสรางผลงานไดอยาง
คลองตัว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูสรางงานถาบริการที่ไดรับเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่รองรับ
ความตองการของผูสรางงานได หมายถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มหาวิทยาลยัจัดใหแกนิสิตที่ทํา
ศิลปกรรมนิพนธ ไดแก แหลงคนควาหาขอมูล หองสมุด เอกสาร สถานที่คนควาทํางาน อุปกรณ
ตางๆ ระเบียบขอบังคับในการใชสถานที่ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่นํามาใชในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธ เริ่มจาก แหลงคนควาหาขอมูล นิสิตที่ทําศลิปกรรมนิพนธตองมีความสามารถใน
การใชแหลงคนควาตางๆใหเปนประโยชน อาทิ หองสมุดประจําคณะและสํานักหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงนิสิตจะตองใชใหเกิดประโยชนแกการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติใหมากที่สุด ซึ่งใน
การใชแหลงคนควาพบวา โสตทศันบางประเภทยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการใน
การศึกษาคนควา การอํานวยความสะดวกในดานสถานที่แกการทําศิลปกรรมนิพนธเปนสวนหนึ่งที่
เกิดปญหาแกนิสิตในการทําศิลปกรรมนิพนธ เนื่องจากนิสิตที่ทําศิลปกรรมนิพนธจะตองสงผลงานเปน
นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมนิพนธของตนเอง จําเปนตองใชสถานที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
เพ่ือการจัดแสดง และดวยบริเวณมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ราชการจึงมีกฎระเบียบขอบังคับ 
ขั้นตอนในการดําเนินการทําเร่ืองขอสถานที่ยุงยากและใชเวลานานจึงเปนเรื่องของนิสิตที่ทํา
ศิลปกรรมนิพนธอาจจะพบปญหาก็เปนได  
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2.4. ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน  
กลุมเพ่ือน คือ กลุมคนทีป่ระกอบดวยกลุมคนที่มีอายเุทาๆกันใชเวลาอยูดวยกนั มีความคิด

การกระทําคลายๆกัน และมีบทบาทสําคัญทางสังคมและความคิด (กนกรัตน แจมวัฎกูล.  2545: 
32; อางอิงจาก Muss.  1900: 157)  
   โจนส (สบพร ขุทรานนท.  2527: 17; อางอิงจาก Jones.  1949) กลาวถึงความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือนวาสภาพแวดลอมเก่ียวกับการคบเพื่อน พฤติกรรมของเพือ่นที่ศึกษารวมกันหรือพักอาศัย
อยูรวมกัน นักศึกษาที่กําลงัศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา จะมีรางกาย จิตใจและอารมณรุนแรง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะเปนระยะของการเตรียมตวัปนผูไหญจึงมีความเชื่อม่ันในอุดมการณ
และแนวความคิดใหมๆ มีความอยากรูอยากเห็น ชอบความเปนอิสระ ลักษณะตางๆ เหลาน้ีมี
ความสัมพันธกับอิทธิพลของกลุมเพ่ือน ฉะนั้น สถาบัน มหาวทิยาลยัควรสงเสริมใหนักศึกษารกัใครกัน 
มีความสัมพันธอันดีตอกันเพื่อประโยชนแกตัวนักศึกษาและสังคมในอนาคต 
 สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2545: 3-4) กลาววาสภาพแวดลอมสังคมกลุมเพ่ือน มีอิทธิพลตอ 
ความเปนอยูและพัฒนาการทางสังคม การเลือกคบเพ่ือน เทคนิคการปรับตวั นิสตินักศึกษาในวัยนี้
เปนวัยที่ตองการสังคม ตองการมีเพื่อน  และมีความสัมพันธกับเพื่อนมากกวาครอบครัว ดังน้ัน
สภาพแวดลอมดานกลุมเพ่ือนจะมีบทบาทตอทศันคติ สติปญญา ความรูความสามารถ และบคุลกิภาพ
ของนิสิตนักศกึษา ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนานิสิตนักศึกษามาก 
 ภราดร ออนแกว (2552: 46) ศึกษาวิจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการจัดการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในทัศนะของนักศึกษา พบวา ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนวา
มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณธรรมของ
นักศึกษา นักศึกษาตองใชเวลาสวนใหญอยูในสถานศกึษาจึงตองปรับตวัใหเขากับสภาพกลุมเพ่ือน  
  วัชรินทร แกวลา (2531: 25) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสังคมกลุมเพ่ือนในทศันะของ
นักศึกษาวิทยาลัยครูนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมของกลุมเพ่ือนที่แสดงออกไดรับอิทธิพลมาจาก
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมเพ่ือนเปนสําคัญ สังคมกลุมเพ่ือนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดาน
สติปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและสังคมของนักศึกษา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของเพื่อนที่เลือกคบเปนสําคญัประการหนึ่ง การจัดกิจกรรมที่ดีในกลุมเพ่ือนยังสงเสริม
พัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเพื่อใหนักศึกษา
สามารถปรับตวัเขากับสังคมกลุมเพ่ือนได ซึ่งจะชวยกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพ 
บุคคลกิภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  
 วิไลวรรณ พิธยิานุวัฒน และ สมหวงั พิธยิานุวัฒน (นชุนาฎ วรยศศรี.  2544: 27; อางอิงจาก 
วิไลวรรณ พิธยิานุวัฒน และสมหวัง พิธิยานุวัฒน.2519 : 21) ใหความหมายของความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือนวา ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนภายในสถาบันอุดมศึกษา เปนสิ่งที่มีอิทธิพลที่สําคัญ
ประการหน่ึงเพราะเมื่อนักศึกษาเขามาอยูในสถาบัน ก็ตองมีปฎิสัมพันธกับอาจารยและเพื่อน
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นักศึกษาดวยกัน ซึ่งความคิดอานของนักศึกษายอมไดรับอิทธิพลจากบุคคลเหลาน้ี แตเนื่องจาก
จํานวนกลุมเพ่ือนมีมากกวาอาจารย และโอกาสของการปฎิสัมพันธในหมูเพ่ือนมีมากกวาการมี 
ปฎิสัมพันธกับอาจารย ดังนั้นความสัมพันธในกลุมเพ่ือนจึงมีอิทธิพลตอชีวติความเปนอยูและพัฒนาการ
ทุกดานของนักศึกษาในสังคมสถาบัน 
 ซึ่งสอดคลองกับที่ ไพทูรย สินลารัตน (2518: 134) ไดกลาวถึงความสัมพันธของนักศึกษา 
โดยแบงความสัมพันธของนักศึกษาเปน 2 ลักษณะคือ 
 1. ความสัมพันธทางอารมณ หมายถึงกิจกรรมความรูสึกทางอารมณ เชน การบันเทิง การ
เลี้ยงสังสรรค การกีฬา การเชียร การขมขูดุดัน ลักษณะความสัมพันธเชนนี้ควรเกิดขึ้นและดําเนินไป
อยางเหมาะสมเฉพาะครอบครัวหรือเครือญาติเทาน้ัน ความสัมพันธประเภทนี้ถาใชในสถาบันอ่ืนที่
นอกเหนือจากครอบครัวแลว ยอมเปลี่ยนแปลงโดยงายเพราะไมไดเกิดดวยเหตุผลและหลักการที่ดี 
 2. ความสัมพันธทางปญญา เปนความสมัพนธที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลักการและเหตผุล 
อาศัยความรูสกึ ความคิด เหตุผล และสติปญญาเปนเคร่ืองเช่ือมโยง เชน ความรูของเพ่ือนรวมงาน 
การแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันระหวางนักศึกษารุนพ่ีกับรุนนองตองการตัดสินพิจารณาโดยอาศยั
เหตุผล หลักการ และความรูเปนหลัก คนมีเหตุผลที่ดีกวายอมถูกตอง กิจกรรมที่เก่ียวของกับ
ความสัมพันธลักษณะนี้ไดแก การอภิปราย การพูด การถกเถียง การประชุมสัมนาในเรื่องความรู 
การเสียสละกาํลังกายกําลังใจรวมกัน เปนความสัมพันธที่มีความย่ังยืนม่ันคงและเปนความสัมพันธ
สําหรับกลุมเพ่ือน 
 ซึ่งสอดคลองกับจุไร ชุมรุม (2526: 6) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพแวดลอมสังคมกลุมเพ่ือน
ของนิสิตนักศกึษา มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวาความสัมพันธในกลุมเพ่ือนคือความสัมพันธ
ที่เกิดจากตัวของนิสิตนักศกึษากับเพ่ือนนิสิตนักศึกษาที่อยูในมหาวทิยาลัยเดียวกนั ไดมาติดตอ
เก่ียวของหรือประพฤติปฎิบตัิตอกัน อันเปนผลใหนิสตินักศึกษาอยูรวมกันในสังคมกลุมเพ่ือน ซึ่งมี
ความรูสึกทั้งทางดานอารมณและจิตใจทีน่ิสิตนักศึกษาไดรับจากกลุมเพ่ือนทั้งทางบวกและทางลบ 
เชน ความภูมิใจ ความสนิทสนม ที่ไดรับจากลุมเพ่ือนและการถูกเอาเปรียบ เปนตน 
 บุคคลมักตองมีกลุมมีพวก ตัวอยางของกลุมหรือพวกของกลุมบุคคล เชน ครอบครัว 
เพ่ือนฝูง ทีมงานสมาคม ชมรม ผูทํางานในหนวยเดียวกัน จัดวาเปนกลุมหรือพวกประเภทหนึ่ง 
ประกอบดวยคนจํานวนมากอยูรวมกัน และทํางานรวมกันในบทบาทที่ตางกัน  ซึ่งแตละคนมักมี
เพ่ือนฝูง ที่อยูในระดับเทากันหรือระดับที่เหนือกวา หากบรรยากาศของความสัมพันธเปนไปดวยดี 
ก็จะสงผลใหบคุคลน้ันมีความสุข และการทํางานตางๆกับกลุมเพ่ือนจะประสบผลสําเร็จตามไปดวย 
(มนุษยสัมพันธ.  2551: ออนไลน) 
 สถาบันภาษาศาสตร (วัชรินทร แกวลา.  2531: 10; อางอิงจาก สถาบันภาษาศาสตร. 
2524: 518) ใหความหมายของกลุมเพ่ือนวา กลุมเพ่ือนในทางสังคมวิทยาถือวาเปนตัวแทนที่ให 
การอบรม ใหรูระเบียบของสังคม กลุมเพ่ือนทางสังคมวิทยาหมายถงึ การที่บุคคลที่มีอายุสภาพทาง
สังคมเทาเทียมกันจัดตั้งกันเปนกลุมหรือสมาคม อาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได และจะ
มีการสราสรรคสมาคมอยูกับกลุมของตน เชนในระยะเด็กจะอยูในลักษณะของกลุมเพ่ือนเลน       
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พอวัยรุนจะเปลี่ยนเปนกลุมเพ่ือนฝูง พอเปนผูไหญก็จะเปลี่ยนเปนกลุมสังคมที่เปนบุคคลระดับ
เดียวกัน เชน กลุมพอคา กลุมขาราชการ กลุมเพ่ือนจะเปนตัวแทนในการอบรมใหรูระเบียบของ
สังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน ซึ่งบุคคลจะยึดเอาเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฎิบัติตนเอง คุณคาที่สําคัญในสังคมไดแกคุณคาที่เปนที่ยอมรับของคนอื่นเปนที่ยอมรับของกลุม
เพ่ือนและเพื่อนสนิท 
 โดยทั่วไปความสัมพันธของกลุมเพ่ือนมี 3 ระดับ บราวน (ศิกานต เพียรธัญญกรณ.  2539: 
72; อางอิงจาก Brown. 1980 : 188-190 ) 
    1.  กลุมความสัมพันธที่เรียกวา Dyads เปนความสัมพันธของคูรักหรือ เพ่ือนสนิทซ่ึงจะ
เปนเพียงความสัมพันธของบุคคลเพียง 2 คนเทาน้ันในที่นี้ไมถือวาเปนกลุมเพ่ือน 
    2.  กลุมที่มีความสัมพันธ ที่เรียกวา Clique เปนกลุมที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธกันเปนกลุม
ที่มีขนาดเล็กประมาณ 5-10 คน ซึ่งสมาชิกในกลุมน้ีจะกระทาํส่ิงตางๆรวมกันและพัฒนาความสมัพันธ
อยางใกลชิด ในที่นี้ถือวาเปนกลุมเพ่ือน    
 3.  กลุมความสัมพันธที่เรียกวา Crowd เปนกลุมที่รวมบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกันไว
ดวยกนัเปนกลุมที่มีขนาดไหญ บุคคลเหลาน้ีอาจจะใชเวลาตางๆอยูดวยกันหรือไมก็ได ความผกูพันธ
ของกลุม Crowd จะสงผลตอเจตคติและกจิกรรมที่ทําในกลุมเพ่ือน 
 เดมอน แอนด เฟลพส (ศกิานต เพียรธัญญกรณ.  2539: 73; อางอิงจาก Demon; & Phelps.  
1989: 135-151)กลาววาถาอยูในกลุมเพ่ือนที่ดีที่เห็นความสําคัญของการศึกษาเลาเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน มีการจูงใจในการเรียน ก็จะมีสวนทําใหประพฤติปฎิบัติตนไปในทางที่ดีและสนใจจะ
ศึกษาเลาเรียน ซึ่งจะมีผลทําใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยการใชประโยชนจากกลุมเพ่ือนเพ่ือชวย
พัฒนาสภาพการเรียนมี 3 อยางคือ    
 1.  กลุมเพ่ือนที่ไมคอยมีความเสมอภาคทางการเรียนแตมีความสัมพันธภายในกลุมแนนแฟน 
ใชกิจกรรมตวิกลุม (Peer Tutoring) โดยคนที่เกงในกลุมจะเปนคนคอยชี้แนะ แนะนําวิธีการตางๆ 
เพ่ือใหเพ่ือนที่ออนกวาไดเขาใจในเนื้อหา กิจกรรมนี้เองนอกจากจะชวยใหเด็กที่ออนกวาไดทันเพ่ือน 
ยังจะชวยใหเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ทําใหความสมัพันธภายในกลุมแนนแฟนขึ้นไปอีก 
 2. กลุมเพ่ือนที่มีความเสมอภาคกันทางดานการเรียนแตความสัมพันธในกลุมไมคอยแนน
แฟนนัก ใชกิจกรรมเรียนรูรวมกัน (Cooperative Learning) เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยใหแตละคนได
แสดงความสามารถของตนเองออกมามีการแลกเปลี่ยนมวลความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 
 3.  กลุมเพ่ือนที่มีความเสมอภาคกันทางดานการเรียนสูงและมีความสัมพันธภายในกลุม
แนนแฟน ใชกิจกรรมรวมมือภายในกลุม (Peer Collaboration) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําใหไดพูดคุย
สนทนา สื่อสารในเร่ืองการหาวิธีแกปญหาตางๆ กิจกรรมนี้จะกระตุนใหคนพบการเรียนรู ซึ่งการ
เรียนรูดังกลาวจะไดจากการสนับสนุนชวยเหลือในกลุมเพื่อน 
 สอดคลองกับ เดอคอสเตอร (DeCoster.  1971: 578-A) ไดศึกษาพบวานักศึกษาทีมี่ความ
พอใจในความสัมพันธระหวางเพ่ือนในชั้นเรียนสูงมีแนวโนมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่มีความพอใจในความสัมพันธระหวางเพ่ือนในชั้นเรียนต่ํา 
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 วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530: 45-46) กลาวถึงอิทธิพลของกลุมเพ่ือนไว ดังนี้ 
 1.  ในกลุมที่จะประสานชีวติจากสังคมในบานไปสูสังคมมหาวิทยาลัยทาํใหนิสิตนักศกึษา
รูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในดานใดดานหนึ่ง 
 2. เปนกลุมทีส่นับสนุนและเปนเครื่องมือใหบรรลุเปาหมายของพุทธปิญญาของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
    3.  เปนกลุมที่สนบัสนุนสนองอารมณ จิตใจ และความตองการของนิสิตซึ่งอาจจะไมตรง
กับของอาจารย หองเรียน และมหาวิทยาลัย 
   4.  เปนกลุมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเรยีนรู และเขาใจชีวติการอยูรวมกัน การสมาคมและ
การทํางานกับคนที่มีภูมิหลังแตกตางกันไดดี   
 5.  กลุมเพ่ือนอาจจะชวยพยุงใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ กระตุนใหเกิดความคิด
หรือประสบการณใหม ใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงของนิสิตหรือในทางกลับกันกลุมเพ่ือนก็อาจจะ
ชวยกันบํารุงรักษาสภาพที่คงเดิมไวไมยอมเปลี่ยแปลงอะไรก็ได 
    6.  นักศึกษาทีเ่รยีนไมคอยดีมีความผิดหวัง กลุมเพ่ือนจะชวยใหเขาเลอืกทางออกทางอ่ืน
หรือชวยใหเขามีภาพพจนทางบวกโดยที่จะสนับสนุนใหความสนใจตอส่ิงอ่ืนที่มิใชการศึกษา 
    7.  องคการบริหารนิสิตนักศึกษามักจะมีหนาที่เปนพรรคพวกของนิสิตแตละคน 
 เบนเนตต (Bennett.  1952: 35) ใหขอเสนอแนะวาสถาบันอุดมศึกษาควรสงเสริมให
นักศึกษารักใครกันมีความสัมพันธอันดีตอกัน เพ่ือประโยชนแกตัวนกัศึกษาเองเม่ือออกไปทํางานใน
อนาคตจะไดชวยเหลือกันตอไป  
 กลาวโดยสรุปความสัมพันธกลุมเพ่ือนหมายถึง กลุมสังคมของนิสิตทีร่วมศึกษาในสาขา
วิชาเอกเดียวกันที่มีความสมัพันธในการเรียนรูรวมกันภายใตหลักสูตรเดียวกัน ซึง่นิสิตจะมีความ
เก่ียวพันกันระหวางเพ่ือนดวยกันซ่ึงนิสิตจะมีพฤติกรรมที่เปนผลกระทบตอถึงกัน ทั้งทางบวกซึง่เปน
การใหกําลังใจ การชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือใหเปนประโยชนตอการเรียนของเพื่อน หรือ
ในทางลบเชนการเกิดปญหาระหวางการทํางานเปนกลุม ปญหาการบริหารเวลาไมตรงกนั หรือแมแต
ปญหาการมีทัศนคติที่ไมดีตอเพ่ือน ซึ่งทําใหการทํางานศิลปกรรมนิพนธเปนไปดวยความยากลําบาก 
และไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายเทาที่ควร การชวยเหลือในกลุมเพ่ือนนับวาเปนสิ่งที่นิสติ
คณะศิลปกรรมศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะปญหาของนิสิตสวนใหญคือการที่ไมสามารถมา
เตรียมภาระงานที่ทําเปนกลุมไดเน่ืองจากติดการทํางานนอกมหาวิทยาลัยเปนสวนมาก เพ่ือนจึงมี
สวนชวยในเรือ่งการเตรียมความพรอม เพ่ือใหนิสิตที่มีปญหาสามารถดําเนินการเปนกลุมไดอยาง
คลองตัว แตก็อาจจะมีทัศนคติจากเพ่ือนในกลุมเกิดขึ้นไดเชนกันหากจะตองพึ่งพากลุมเพ่ือนอยู
เสมอโดยที่ไมสามารถมาทําหนาที่ในภาระงานของตนเองไดอยางเต็มที่บอยคร้ัง เพราะฉะนั้นนิสิต
เปนจํานวนไมนอยท่ีสําเร็จหลักสูตรดวยความชวยเหลือจากเพ่ือน ดังนั้นความสัมพันธกลุมเพ่ือน  
จึงตองใชประกอบในการทาํศิลปกรรมนพินธเพ่ือใหประสบความสําเร็จ 
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 2.5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว  
 ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลท่ีผูกพันใกลชิดและใชชวีติรวมกัน ทําหนาที่เปนสถาบัน
หลักเปนรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตในสังคม (สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.  2548: 
ออนไลน) 
 พรทิพย ถาวรจักร (นุชนาฎ วรยศศรี.  2544: 23; อางอิงจาก พรทิย ถาวรจักร.  2526: 
26) กลาวถึงการสนับสนุนจากครอบครัววาระดับฐานะของผูปกครองของนักศึกษา อันไดแก รายได
ของบิดา มารดา ของแตละครอบครัว เปนปจจัยประการหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเม่ือฐานะทาง
เศรษฐกิจของแตละครอบครัวตางกัน ยอมสงผลถึงคาใชจายในการเรียน การอบรมเลี้ยงดูตางกัน  
ซึ่งมีผลกระทบถึงการเรียนดวย 
 สําเนาว ขจรศิลป (2537: 84) กลาววาปญหาที่เก่ียวกบัครอบครวั นกัศึกษาเปนจํานวน
มากมีความวติกกังวลใจกบัปญหาครอบครัวทางบาน ซึ่งมีหลายประการดวยกนั บางครอบครัวอาจมี
ปญหาทางดางเศรษฐกิจ บางครอบครัวอาจมีปญหาความขัดแยงของบุคคลภายในครอบครัว 
โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางนักศึกษากับบิดามารดา บางครอบครัวมีปญหาการเจ็บปวยของของ
บิดามารดาถึงขั้นเสียชวีิตกย็อมเกิดปญหากับนักศึกษาทางดานความรูสึกเสียใจและดานการเงินที่
เปนคาใชจายในการศึกษาดวย  
 วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530ก: 22) กลาววามีนักศึกษาบางคนที่บิดาหรือมารดา
เสียชีวติไปแลวหรือครอบครัวที่บิดามารดาแยกกันอยู เม่ือตองมีสภาพครอบครัวที่สูญเสียผูอุปการะ
อาจจะทําใหนักศึกษาเกิดความวาเหว วาวุน คับของใจ ไมมีผูใหคําปรึกษาหรือใหความเห็นในการ
แกปญหาทําใหมีผลมาสูหองเรียนหรือการปรับตวักับสภาพศึกษา  
 เมอรเรย และเซ็นทเนอร (พระมหาประยูร สุยะใจ.  2548: 33; อางอิงจาก Murry; & Zeentner.  
1985: 158) ใหความเห็นวาครอบครัวเปนระบบสังคมที่เปนกลุมปฐมของสังคมประกอบดวยบุคคล  
2 คนขึ้นไปอาศัยรวมกันโดยมีความสัมพันธที่อาจเกิดจากการสืบสายโลหิต การแตงงานหรือการรับ
เลี้ยงดูหรือเปนผูที่อยูรวมกนัโดยมีสัญญาผูกมัดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อยางไรก็ตามหนาที่
ของครอบครัวและแรงสนับสนุนของครอบครัวยังคงมีผลตอผลสัมฤทธิท์างการศึกษา  
 รุจิร ภูสาระ (2531: 73) กลาววาการสนับสนุนจากครอบครัวรวมถึงสภาพเศรฐกิจทางบาน 
ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ลวนแตเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําให
เกิดปญหาการเรียนการสอนแมผูสอนจะทําการสอนอยางมีประสิทธภิาพเพียงใด แตถาผูเรียนมี
ความวติกกังวลเกีย่วกบัสภาพปญหาในครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของพอแม ผูปกครองอาจทําให
ผูเรียนตองใชเวลาสวนหนึ่งหารายไดมาชวยเหลือการศกึษาของตน  
 บูเอสเชอร (Buesher.  1969: 1858) ไดศึกษาตวัแปรทีอ่ยูนอกเหนือความสามารถดาน
สติปญญาไดสรุปไวประการหนึ่งวาสภาพครอบครัวมีอิทธิพลตอการเรียนเปนอยางมาก 
 แมคควอรี (Macquary.  1953: 215) ศึกษาเก่ียวกับขนาดของครอบครัว อาชีพ ผูปกครอง 
สภาพแวดลอม พบวา องคประกอบเหลาน้ีมีความสัมพันธในทางบวกกับผลการเรยีนทั้งสิ้น 
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 กลาวโดยสรุปการสนับสนุนจากครอบครัว คือความชวยเหลือทางการศึกษาที่นสิิตไดรับ
จากครอบครัวในดานตางๆไมวาจะเปนดานการเงิน การใหกําลังใจ การกระตุนและผลักดันใหถึง
เปาหมายของการเรียน รวมทั้งการชวยเหลือในการแกปญหาเรื่องตางๆเพื่อใหนิสติประสบความสาํเร็จ
ในการศึกษา ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพของครอบครัว
โดยตรง 
 
3.  ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 
 3.1 เพศ 

 ถาวร จันทศิริ (2539: 111) ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาการทําปริญญานิพนธ
ของนิสิตปริญญาโท ภาควชิาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา 
นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาผูใหญชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาในการทํา
ปริญญานิพนธโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 สวน
ดานประสบการณทางวิชาการของนิสิต ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ และ
ดานความพรอมในการทําปริญญานิพนธของนิสิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ในสวนของการใหโอกาสเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษา และการติดตอประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคลองกับ ปาณิสรา บุญสนอง 
และ อิศรัฏฐ รินไธสง (2553: 72) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคในการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวานักศึกษาชายและ
หญิง มีปญหาในการทําวิทยานิพนธ โดยรวมและรายขอไมแตกตางกัน ยกเวนดานคุณลักษณะ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือแยกเปน
รายขอ มีปญหาแตกตางกันในดานความรับผิดชอบและเอาใจใสในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
การเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามที่นัดหมาย และการปฏิสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาและ
นักศึกษา มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ในสวนของการใหโอกาสเขาพบ
เพ่ือใหคําปรึกษา และการตดิตอประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีปญหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ นันทนภัส มีครุฑ และจ๊ีด คําประเสริฐ 
(2553: 105-106) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาที่เก่ียวของกับการทาํวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศกึษาชายและนักศึกษาหญิง
ประสบปญหาในการทําวทิยานิพนธดานแหลงศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยพบวานักศึกษาหญิงมีคะแนนเฉลี่ยของปญหาสูงกวานักศึกษาชาย 
สวนปญหาดานสวนตัวของนักศึกษา ปญหาท่ีเก่ียวของในดานกระบวนการทําวิทยานิพนธดาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและดานระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบตัิทีเ่ก่ียวของกับการทํา
วิทยานิพนธไมแตกตางกัน  
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 กลาวโดยสรุปนิสิตชายและหญิงยอมมีปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการศึกษาแตกตางกัน
ออกไปดวยสภาพพ้ืนฐานทางความคิด การปลูกฝงเลี้ยงดู การปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมใน
การศึกษาซึ่งนิสิตชายและนิสิตหญิงยอมมีขอจํากัดที่กอใหเกิดปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธ
อยางแนนอน 
 3.2 กลุมวิชา 
 สมจิตร แกวมณี (2551: 150) ไดศึกษาวจัิยปญหาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวานักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาดานคุณลักษณะสวนตวั ความพรอมของ
นักศึกษาดานความรูความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ดานคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปยนุช มีชาญ (2534: 80) ที่ไดศึกษาวิจัยปญหาการทําวิทยานพินธ
ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร พบวานักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา
ตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายขั้นตอน คอืขั้นตอนการวางแผนการทาํ
วิทยานิพนธ การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และขั้นนําเสนอวิทยานพินธ สอดคลองกับ บุษกร เพชร
วิวรรธน; จิราภรณ บุญสง; พวงรัตน ทวีรตัน (2534: 75) ที่ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาในการทํา
ปริญญานิพนธของนิสิตปรญิญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ในวิทยาเขตประสานมิตร
และสงขลานิสติที่เรียนวิชาเอกตางกันมีปญหาไมแตกตางกัน สวนในวิทยาเขตมหาสารคาม นิสิต
วิชาเอกวทิยาศาสตรศึกษาและชวีวทิยา มีปญหาตางจากนิสิตวชิาเอกอ่ืนๆในวิทยาเขตเดียวกันคือ 
นิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา มีปญหาเกี่ยวกับจํานวนอาจารยที่สอนในสาขาวิทยาศาสตร นอย
เกินไปไมสมดุลกับจํานวนนิสิต และนิสิตขาดเงินทุนในการทําวิจัย สวนนิสิตวิชาเอกชีววิทยา   มี
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนอาจารยที่เปนประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธมีนอย ขาดวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการทดลองเพื่อหาขอมูลในการทําปริญญานิพนธ และมีปญหาเกี่ยวกับการที่ตอง
เรียนเน้ือหาวชิาจนหมดกอนจึงเริ่มทําปริญญานิพนธ  
 กลาวโดยสรุปนิสิตที่มีกลุมวชิาตางกันสวนใหญมีปญหาไมแตกตางกันคือปญหาที่พบเปน
เรื่องเดียวแตสวนที่มีปญหาตางกันเนื่องจากสภาพของบริบทของตามแตละกลุมวิชาน้ันๆ  
 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ถาวร จันทศิร ิ(2539: 91) ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาการทําปริญญานิพนธ
ของนิสิตปริญญาโท ภาควชิาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา 
นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาผูใหญที่มีผลการเรียนตางกันโดยรวมมีปญหาในการทําปริญญา
นิพนธไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานประสบการณวิชาการของนิสิตและดาน
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่นืสติมีปญหาในการทําปริญญานิพนธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 นอกน้ันไมพบความแตกตางกันอยางทางสถิตใินขณะที่ สุมาลี ชาญกาญจน 
(2530: 53) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวแปรที่เก่ียวของกับการสําเร็จการศึกษาและ  
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ไมสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหงเฉพาะกรณีที่แจงขอจบ พบวา การทดสอบ
ความสัมพันธระหวางสัมฤทธิ์ผลทางการเรยีนที่ผานมากบัการสําเร็จการศึกษาและไมสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาที่แจงขอจบพบวามีความสมัพันธกันหรืออาจกลาวไดวานักศึกษาที่มีสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษาทีผ่านมาอยูในระดับสูงจะสําเร็จการศึกษามากกวานักศึกษาที่มีสัมฤทธิผ์ลทางการศกึษาที่
ผานมาอยูในระดับต่ํา 
 กลาวโดยสรุปวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันก็จะมีปญหาตางกัน เพราะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเปนสิ่งที่บอกถงึความสามารถ ทางดานตางๆของนักศึกษานอกจากนี้       
ยังรวมถึงการแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นระหวางการทําศิลปกรรมนิพนธก็จะไมเทากัน 
 
4.  การทําศิลปกรรมนิพนธของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ภาคนิพนธเปนสิ่งที่มุงหวังใหผูเขียนแสดงความสามารถในการแสดงความคิดของตนเอง
และเปนผูรูงานทางวิชาการที่ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของวิชาที่เรียนและจัดระบบ เรียบเรียงขอมูล
ทั้งปวงดวยความถูกตองตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว (บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2534: 2-3)การทําศิลปกรรมนิพนธประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้(คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2541: 2-15)     
 1.  การคนหาประเด็นปญหาและนําเสนอเคาโครงศิลปกรรมนิพนธเพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบแกไขปรับปรุง     
 2.  การศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลตามขัน้ตอนและประเด็นปญหาท่ีวางแผนไวในเคา
โครงและเขียนเปนภาคนิพนธ 
    3.  สรางสรรคงานศิลปกรรมตามประเด็นและปญหาที่กําหนดและศึกษาคนควาขอมูลไว 
    4.  นําเสนอศิลปกรรมนิพนธตอคณะกรรมการตามประเดน็ปญหาที่กําหนดและศึกษา
ขอมูลไว 
 5.  หลักการและกระบวนการคดิ การสรางสรรค ตามนัยของศิลปกรรมนพินธ เชนนี้ เราได
เริ่มพัฒนาใหเปนรูปธรรมราวป พ.ศ.2530 จากประสบการณและความพยายามรวมกันพอจะได
ขอสรุปดังนี้ 
  5.1 จากการเนนย้ําทั้ง 2 ดานทั้งกระบวนการศึกษาคนควาและการสรางสรรค ไดสงผล
ไปสูมโนทัศน (Concept) และวสิัยทศัน (Vision) ของบัณฑิตใหเชื่อม่ันวาการสรางสรรคเชื่อมโยงกับ
การแสวงหาความรูและความคิดวาศิลปกรรมนิพนธมิใชสิ่งเลื่อนลอยที่อธิบายไมได 
  5.2 จากการผลักดันใหเกิดการวางแผนการศึกษาคนควา การคิดที่มีระเบียบกระบวนการ
การทํางานตามขั้นตอน รวมทั้งสรางสรรคอยางมีหลักคิดกอใหเกิดการคิดและการทํางานที่มีการ
วางแผนเปนระบบ  
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  5.3 จากการคนควาประเด็นปญหาตลอดจนถึงการสรางสรรคงานไดมีขอสรุปสําคัญ
ประการหนึ่งวาศิลปกรรมนพินธไดกลายเปนขอสรุปความคิดและความสามารถจากการเรียนตลอด
หลักสูตรและเปนดัชนีที่บงชีถ้ึงความสนใจในอนาคตของผูเรียนดวย 
  5.4 จากกระบวนการการศึกษาภาคนิพธไดผลักดันใหนิสิตดูดซับกระบวนการศึกษา
คนควาและการไดมาซึ่งความคิดอานของนิสิตและที่สาํคัญย่ิงประการหนึ่งคือ ไดพัฒนาการเขียนขึ้น
ระดับหน่ึงจนสามารถเขียนไดอยางมีเหตุผลเปนภาษาเขียนภาษาวชิาการพอสมควรซึ่งเครื่องมือ  
ตัวนี้จะเปนบนัไดสําคัญสําหรับการทํางานหรือการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาตอไป 
  5.5 จากกระบวนการศลิปกรรมนิพนธทั้งหมดมีความคิดเห็นและเชื่อวายอมสัมพันธกับ
ระเบียบการคดิ การศึกษาคนควา สรางสรรค และการดํารงชีวิตในอนาคตของนิสติอยางแนนอน   
ไมวาจะเปนนักจิตวิทยาบริสุทธิ์ นักจิตวทิยาศิลปะ หรอืนักจิตวิทยาการศึกษา สายจิตวิเคราะห   
สายพฤติกรรมนิยม หรือสายเจตจํานง ก็เชื่อวาไมวาความคิดสรางสรรคจะกอกําเนิดมาอยางไรก็ตาม 
ความคิดสรางสรรคก็มีกระบวนการสะสมขอมูลและการแกปญหากอนที่ภาวการณสรางสรรคจะ
เกิดขึ้น 
 ซึ่งกระบวนการเชนน้ีมีคําตอบในขอมูลการวิเคราะห และสังเคราะห อยางเปนปรนัย
พอสมควรและสอดคลองกับนักจิตวทิยา เกรแฮม วอลลาส (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2541; อางอิงจาก 
Graham Wallas.  1962) ทฤษฎีปฏิกิรยิาความคิดสรางสรรค 4 ขั้นคอื 
   1.  ภาวะเตรียมการ (Preparation) ขั้นแรกของปฏิกิริยาความคิดสรางสรรคที่สะสมขอมูล
และเตรียมการในขั้นสํานึก 
 2.  ภาวะฟกตวั (Incubation) ขั้นตอนที่ภาวะแรกเขาสูจิตใตสํานึกหรือจิตไรสํานึกเปนขั้น
การใชเวลาฟกตัว 
 3.  ภาวะบรรลุ (Illumination) ขัน้ของการขบคิดกลั่นกรองจากจิตไรสํานึกจุดประกายขึ้นมา
อยางชัดเจน 
    4.  ภาวะกระจางชัด (Verification) ขั้นกระจางชัดที่ทําการสรางสรรคขัดเกลาตกแตงจน
ไดผลงานที่สงางาม 
 ศิลปกรรมนิพนธหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (วริุณ ตั้งเจริญ.  2541: 1-9) มีดังนี้ 
 1.  งานนิพนธในระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student’s Thesis) ของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกรวมวา “ ศิลปกรรมนพินธ” (Fine Art 
Thesis) และมีชื่อเรียกในแตละสาขาวชิาดังนี้ 
       1.1 ดุริยางคศาสตรไทยนิพนธ (Thai  Music Thesis) 
       1.2 ดุริยางคศาสตรสากลนิพนธ (Music Thesis) 
       1.3 จิตรกรรมนิพนธ (Painting Thesis) 
       1.4 เซรามิกสนิพนธ (Ceramics Thesis) 
       1.5 ศิลปะภาพพิมพนิพนธ (Printmaking Thesis) 
       1.6 ทัศนศิลปนิพนธ (Art Education Thesis) 
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       1.7 นาฎศิลปไทยนิพนธ (Thai Dance Thesis) 
       1.8 นาฎศิลปสากลนิพนธ (Dance Thesis) 
       1.9 การแสดงและกํากับการแสดงนิพนธ (Acting and Directing Thesis) 
       1.10 การออกแบบเพื่อการแสดงนิพนธ (Design for Theatre Thesis) 
       1.11 ออกแบบส่ือสารนิพนธ (Communication Design Thesis) 
       1.12 ออกแบบผลติภัณฑนิพนธ (Product Design Thesis) 
       1.13 ออกแบบแฟชั่นนิพนธิ์ (Fashion Design Thesis) 
 หมายเหตุ ดุริยางคศาสตรไทยนิพนธ ดุรยิางคศาสตรสากลนิพนธ และทศันศลินิพนธ  
มีกระบวนการเฉพาะของแตละสาขาวชิา 
   2.  สีปกศิลปกรรมนิพนธ 
       2.1ภาควชิาดุริยางคศาสตรไทย ปกสีแดง (Red) 
       2.2ภาควชิาดุริยาคศาสตรสากล ปกสีเขียวเขม (Dark Green) 
       2.3ภาควชิาทัศนศิลป ปกสีน้ําตาล (Brown) 
       2.4 ภาควิชาทศันศลิปศึกษา ปกสีแดงเขม (Crimson) 
       2.5ภาควชิาศิลปะการแสดง ปกสีดํา (Black) 
 3. กระบวนการศิลปกรรมนิพนธ (Procedure) เปนกระบวนการทีป่ระยุกตมาจากการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเรียกวา “การศึกษาและพัฒนา” (Studies and 
Development) หรือเรียกวา “การวิจัยสรางสรรค” (Creative Research) “การศึกษาสรางสรรค” 
(Creative Studies) ซึ่งประกอบดวย ภาคนิพนธ และ ภาคสรางสรรค การศึกษาคนควาและการ
สรางสรรคน้ําหนักหรือคุณคาเทากัน การศึกษาคนควาและระบบการทํางาน ซึ่งจะนําไปสูการ
สรางสรรคผลงานที่มีความคิดและเนื้อหาสาระ เปนการพัฒนาสุนทรียะเชิงวทิยาศาสตร (Scientific 
Aesthetic) นําสุนทรียะเชิงปรัชญา (Philosophical Aesthetic) สุนทรียะเชิงวทิยาศาสตรในกรอบ
ของศิลปกรรมศาสตร 
   4. คณะกรรมการศิลปกรรมนิพนธประกอบดวย 
       4.1 ประธานที่ปรึกษา 1 คนเปนอาจารยในสาขาวิชา 
       4.2 กรรมการที่ปรึกษา 1-2 คน ในกรณีกรรมการที่ปรึกษา 1คนควรเปนอาจารยใน
ภาควิชา และ อาจเพ่ิมกรรมการที่ปรึกษาอีก 1 คนในกรณีที่ตองการคําแนะนําเฉพาะกรณีอาจเปน
อารยในภาควชิาในคณะหรอืผูเชี่ยวชาญภายนอก 
       4.3 ประธานศิลปกรรมนิพนธแตละสาขาวิชา 1 คนเปนอาจารยประจําวิชาที่ดูแล
โดยรวมทั้งหมด จัดประชุม จัดพิจารณารวมกัน สรุปและสงผลการเรียน 
 ประธานทีป่รึกษา ที่ปรึกษา และประธานศลิปกรรมนพินธแตละภาคสาขาวิชาตองพิจารณา
ใหคําปรึกษาและดูแลทั้งภาคนิพนธและการสรางสรรคเพราะทั้งสองสวนคือกระบวนการทีต่อเน่ืองกัน
เปนสิ่งเดียวกนัและมีคุณคาเก้ือหนุนเทาเทียมกัน 
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 5. การพิจารณาศิลปกรรมนิพนธควรเปนคณาจารยในสาขาวิชาเพ่ือใหการพิจารณาตรง
ประเด็นและผลการเรียนควรเฉลี่ยจากคณะกรรมการและคณาจารยประจําสาขาวิชาทั้งภาคนิพนธ
และภาคสรางสรรค 
 6. การทําศลิปกรรมนิพนธตองเสนอเคาโครงศลิปกรรมนพินธ (Fine Art Thesis Proposal) 
ตามแบบทีกํ่าหนดไวตอคณะกรรมการและคณาจารยประจําสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาและเคาโครงควร
นําไปรวมเย็บเลมเปนภาคผนวกในภาคนพินธเพ่ือการศึกษาคนควาตอไป 
 7. การเขียนภาคนิพนธตองพัฒนาจากเคาโครงที่ศึกษาคนควาในเนื้อหา (บทที ่2 ขอมูล
สัมพันธ) กวางและลึกศึกษาใหครบถวนพอสมควรกอนจะลงมือเรียบเรียงและสรางสรรคผลงาน
เพ่ือใหองคความรูดังกลาวมีพลังกระตุนการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมหรือผลงานศิลปกรรมทีมี่
ความคิดและเนื้อหาสาระ 
 8. การสรางสรรคผลงานศลิปกรรมในแตละสาขาวิชาควรเริ่มจากการเสนอความคดิเสนอ
ความรูจากการศึกษาคนควาเสนอภาพรางหรือเปนแผนงานเบื้องแรก และในระหวางที่ปฎิบตัิงาน
ควรตองใกลชดิกับประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เพ่ือใหการสรางสรรคงานพัฒนาไปอยางตอเน่ือง
ไมใชสูตรสําเร็จเพียงอยางใดอยางหนึ่งและคณาจารยประจําสาขาวชิาควรประชุมพิจารณาเปนระยะ 
 9. การพิจารณาผลงานศิลปกรรมนิพนธของคณาจารยประจําสาขาวิชาตองพิจารณาทั้ง
ภาคนิพนธและภาคสรางสรรค กระบวนการสุดทายของการพิจารณานิสิตตองนําเสนอ (Presentation) 
ทั้งเอกสารขั้นตอนการทํางานทุกขั้นตอน (บรรยาย ภาพนิ่ง หรือวีดีทัศน) และผลงาน 
 10. ปริมาณและคุณภาพของภาคนพินธตองเหมาะสมกบังานที่ศกึษาคนควาและเรียบเรียง
ประมาณหนึ่งภาคเรียนและงานสรางสรรคตองเหมาะสมกับงานหนึ่งภาคเรียนเชนกัน (ศิลปกรรมนิพนธ
ลงทะเบียน 2 ภาคเรียน) 
 11. ควรจะตองนําเสนอผลงานศิลปกรรมนิพนธในรูปของการนิทรรศการหรือแสดงท้ัง
นิพนธและภาคการสรางสรรคทั้งในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสังคมเพ่ือใหสาธารณชนตรวจสอบ 
 12. การพิมพระบบอางอิงและบรรณานุกรมใหใชตวัอยางจากคูมือในกรณีปลีกยอยอาจ
พิจารณาจาก”คูมือการเรียบเรียงปริญญานิพนธ บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2540” 
 13. การพิมพใชตวัพิมพที่ดูสุภาพเปนระเบียบเรียบรอย ชื่อบทใชตวัขนาด 18 พอยท   
หัวเรื่องใช 16 พอยท และเนื้อหา 14 พอยท พิมพเลขหนาขวามือตอนบนระบบพิมพหนาเดียว 
 14. การพิสูจนตัวอักษรตองมีความประณีตถูกตองชดัเจน 
 15. นิสิตตองสงภาคนิพนธที่เขาปกเรียบรอย 3 เลมสําหรับภาควิชา 1 เลมหองสมุด   
คณะศิลปกรรมศาสตร 1 เลมและประธานศิลปกรรมนิพนธ 1 เลม 
 โครงสรางศิลปกรรมนิพนธ 
 1. ปกแข็งหุมแล็คซีน 
 2. ปกรอง 
 3. หนาอนุมัติ 
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 4. บทคัดยอ สรุปเน้ือหาและประเด็นสําคญัทั้งภาคนิพนธและภาคสรางสรรค 
 5. บทที่ 1 บทนํา ขยายใหกวาลุมลึกและชัดเจนจากเคาโครง ศิลปกรรมนิพนธ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “ภูมิหลัง” อาจใชการอางอิงเขาเสริมและตัดบรรณานุกรมจากเคาโครงออกไป 
 6. บทที่ 2 ขอมูลสัมพันธ (Related Literature) ใหกําหนดประเด็นการศึกษาคนควาใหชัด
ทั้งความรูพ้ืนฐาน (Basic Knowledge) ที่เปนความรูและทฤษฎีทางศิลปะซึ่งจะสัมพันธกับการ
สรางสรรคผลงานและความรูเฉพาะ (Specific Knowledge) ที่จะเปนฐานควมรูสําหรับการสรางสรรค
ผลงานศิลปนพินธโดยตรง เชน ทฤษฎีสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค เน้ือหารูปแบบ กลวธิีและ
ความเชื่อของนักวิชาการทีจ่ะสงผลไปสูการสรางสรรคผลงาน 
 7. บทที่ 3 อภิปรายการสรางสรรค อธิบายการสรางสรรคผลงานของตนเองทั้งความเชื่อ 
เน้ือหา รูปแบบและกลวธิี โดยอธิบายเชื่อมโยงกับขอมูลความรูในบทที่ 2 ดวยระบบอางอิงทาง
วิชาการ 
 8. บทที่ 4 สรุปการศึกษาคนควาและสรางสรรค เปนการสรุปทั้งภาคความรูและการ
สรางสรรคผลงานทีเ่สร็จสมบูรณลงแลว โดยพยายามอธิบายเชื่อมโยงภาคความรูทีมี่ผลตอการปฏิบัต ิ
 9. บรรณานุกรมเรียงตามตวัอักษรผูแตง ผูแตงไทยพิจารณาจากชื่อ ผูแตงชาวตะวนัตก
พิจารณาจากนามสกุล พิมพหนังสือและเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 
 10. ภาคผนวก อาจประกอบดวยภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ และภาพผลงาน
สรางสรรค โดยจัดแยกเปนหมวดหมู 
 ขอเสนอแนะในการเขียนเคาโครงศิลปกรรมนพินธ 
 1. ชื่อเร่ือง ควรกําหนดชื่อเรื่องศิลปกรรมนิพนธ ใหอธบิายและมองเห็นเนื้อหา (Content) 
รูปแบบ (Form) กลวิธีหรือกระบวนการ (Techniques or Process) ในการสรางสรรคงานศิลปะอยาง
เปนรูปธรรมพอสมควร 
  2. ภูมิหลัง อธิบายความเปนมาถึงภูมิหลัง จากเน้ือหาในมุมกวางสอบเขาสูปญหาและ
เน้ือหาของศิลปกรรมนิพนธที่จะทําความยาวประมาณ 2-3 หนา 
 3. วัตถปุระสงค แยกวตัถปุระสงคเปนรายขอ ชัดเจน กระชับและเปนรูปธรรมเรียงตามลําดับ
จากสําคัญมากที่สุดเปนลําดับแรกและลดรองลงไป กําหนดเฉพาะที่จําเปน 
 4. ปญหาการศึกษาคนควา อธิบายวามีปญหาอะไรจึงไดทําศิปกรรมนิพนธเรื่องนี้ อธิบาย
ปญหาทั้งดานเน้ือหา รูปแบบและกลวธิี เม่ือเห็นปญหาแลวจึงแกปญหาหรือทําศิลปกรรมเร่ืองน้ี 
 5. ขอบเขตการศึกษาคนควา อธิบายขอบเขตทั้งการศึกษาคนควาและการสรางสรรค 
วางแผนวาจะศึกษาคนควาแคไหนเพียงไรเปนการกําหนดขอบเขตไวกอนที่จะลงมือทํา 
 6. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา แยกประเด็นการดําเนินการศึกษาคนควาเปนรายขอ        
ทั้งการศึกษาภาคทฤษฎีและการสรางสรรคตามลําดับ อธิบายใหชัดเจนกระทัดรัด 
 7. ผลที่คาดวาจะได อธบิายคาดการณเปนรายขอวาเม่ือศิลปกรรมนพินธเร่ืองนี้เสร็จสมบรูณ
ลงแลวทั้งภาคนิพนธและภาคสรางสรรค จะกอใหเกิดสารประโยชนอะไรบาง 
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 8. บรรณานุกรมนํามาเรียงลําดับตามตัวอักษรผูแตงนาํมาเฉพาะหนังสือละเอกสารที่ชวย
การศึกษาคนควาในระยะแรกที่เขียนเคาโครงศิลปกรรมนิพนธ ตามแบบ “คูมือการเรียบเรียง
ปริญญานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
    
 ปฏิทินปฏิบตังิาน (เสนอแนะ) 
 1. ใหนิสิต คิด วางแผน ศึกษาคนควา และสรางสรรคงานในชวงเวลา 2 ภาคเรียน
(ประมาณ 9 เดือน) โดยศึกษาใหกวางและหลากหลายกอนที่จะตัดสินใจ ศิลปกรรมนิพนธเปนการ
ประมวลความรู ความคิด และความสามารถ ตลอดการศึกษาทั้งหลกัสูตร และคาดหวังวาจะพัฒนา
ตอไปในอนาคต 
 2. เชิญประธานที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาที่สอดคลองและเปนประโยชนทางวชิาการ
และการสรางสรรคโดยเชิญประธานที่ปรกึษา 1 คน (อาจารยในสาขาวิชา) กรรมการท่ีปรกึษา 1-2 คน 
อาจเปนอาจารยในสาขาวิชา 1 คน และผูเชี่ยวชาญภายนอก 1 คนโดยแจงชื่อประธานที่ปรึกษาและ
กรรมการที่ปรึกษาตามแบบขอมูลตอประธานศิลปกรรมนิพนธ (ผูสอน) 
 3. ศึกษาคนควาและพิจารณาความเปนไปได สรุปและเสนอรางเคาโครงศิลปกรรมนิพนธ
จํานวน 3 ชุด (สงรางเคาโครงศิลปกรรมนิพนธใหประธานที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาตรวจ
แกไขกอนที่จะสงประธานศลิปกรรมนิพนธ ตรวจสอบและแกไขเคาโครงสมบูรณภายใน 2 เดือน) 
 4. เริ่มเขียนภาคนิพนธและเตรียมสรางสรรคงาน (การสรางสรรคงานควรเริ่มในชวง
การศึกษาคนควาขอมูล บทที่ 2 ขอมูลสัมพันธ เพ่ือใหมีความรูและเห็นปญหาที่จะสรางสรรคงาน) 
 5. สงรางภาคนิพนธ บทที่ 1 บทนํา ใหประธานที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาและ
ตรวจสอบแกไข กอนที่จะนําสงประธานศลิปกรรมนิพนธภายในองเดือนคร่ึง (ตรวจสอบและแกไข 
ไมเกิน 2 สองสัปดาห) 
 6. สงรางภาคนิพนธ บทที่ 2 ขอมูลสัมพันธ ใหประธานที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือใหคําปรึกษาและตรวจสอบแกไข กอนที่จะนําสงประธานศลิปกรรมนิพนธภายใน 1 ภาคเรียน 
(ตรวจสอบและแกไขในชวงปดภาคเรียนที่ 1) 
 7. สรางสรรคงานโดยปรึกษาประธานทีป่รึกษาและกรรมการที่ปรึกษาอยางนอย 3 คร้ัง
นําเสนอผลงานชวงแรกตอประธานศลิปกรรมนิพนธ ประธานที่ปรกึษา กรรมการที่ปรึกษา และ
คณาจารยประจําสาขาวิชา (พิจารณารวมกัน) ในเดือนที่ 6 (เปดภาคเรียนที่ 2) ระหวางที่สรางสรรค
งานใหดําเนินการเขียนภาคนิพนธ บทที่ 3 อภิปรายการสรางสรรค และ บทที่ 4 สรุปการศึกษา
คนควาและสรางสรรคไปพรอมกัน 
 8. สงรางภาคนิพนธบทที่ 3 และบทที่ 4 ใหประธานที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือใหคําปรึกษาและตรวจสอบแกไขกอนที่จะนําสงประธานศิลปกรรมนิพนธ ภายในเดือนที่ 8 
(ตรวจสอบและแกไขใหเสรจ็สมบูรณภายในเดือนที่ 8 พรอมการดําเนินการพิมพ) 
 9. คณาจารยภายในสาขาวชิาพิจารณาผลงานสรางสรรครวมกันพรอมกับการประเมินผล
ในเดือนที่9 (เดือนสุดทายของภาคเรียนที่ 2) 
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 10. สงภาคนิพนธฉบบัเย็บเลมสมบูรณ 3 เลม ภายในเดือนสุดทายของภาคเรียนที่ 2 
 ศิลปกรรมนิพนธของคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนภาคนิพนธ
ที่ใหนิสิตไดแสดงความสามารถในการจัดเรียงความคดิของนิสิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรที่ไดศึกษาใน
สาขาวิชาตางๆของคณะศลิปกรรมศาสตรอยางมีระเบียบแบบแผนเริ่งตั้งแต คนหาประเด็น ศึกษา
คนควาความรู สรางสรรคผลงาน และนําเสนอผลงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการสําเร็จการศึกษา  
ซึ่งการทําศิลปกรรมนิพนธเปนกระบวนการทางความคิดอยางสรางสรรคและมีระบบ โดยเปน
กระบวนการที่เรียกวา ”การวิจัยสรางสรรค” ที่ประกอบดวยภาคนิพนธ และ ภาคสรางสรรค ซึ่งมี
อาจารยที่ปรึกษาคอยดูแล ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตลอดการทําศิลปกรรมนิพนธ  
ซึ่งนิสิตจะพบปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทําศิลปกรรมนิพนธในดานความพรอมของนิสิต ดาน
อาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และ ดานการสนับสนนุจากครอบครัว 
โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการทําศิลปกรรมนิพนธคือ เพศ กลุมวิชา และ ผลสัมฤทธทางการเรียน 
 
    
   
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาเร่ืองปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยขอนําเสนอเกี่ยวกับการกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล และการจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 4 กลุมวิชาออกแบบ
ทัศนศิลป กลุมวิชาศิลปะการแสดง กลุมวิชาทัศนศิลป และกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 
396 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตปริญญาตรี ชัน้ปที่ 4 กลุมวชิาออกแบบทัศนศลิป 
กลุมวิชาศิลปะการแสดง กลุมวิชาทศันศลิป และกลุมวชิาดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวนรวมทั้งส้ิน 396 คน เปนกลุมตวัอยาง 
 
ตาราง  1  จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมวิชาที่ศึกษา 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา ระเบียบขอบังคับ และผลงานวจัิยที่เกี่ยวของกับปญหาการทํา
ศิลปกรรมนิพนธ เพ่ือรวบรวมขอมูลและรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับขั้นตอนและวธิีการทําศลิปกรรม
นิพนธ 

กลุมวิชา                                                                           ประชากร 

กลุมวิชาออกแบบทัศนศลิป                                                         179 
กลุมวิชาศิลปะการแสดง                                                                  132 
กลุมวิชาทัศนศิลป                                                                     37 
กลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล                                                       48 
               รวม                                                                         396 
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 2.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของนิสิตในการทําศิลปกรรมนิพนธ จากการ
สัมภาษณ คณาจารยที่เก่ียวของกับการทําศิลปกรรมนิพนธ และนิสิตที่เคยผานการทําศิลปกรรม
นิพนธมาแลว 
 3.  ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตํารา และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ เพ่ือวาง
รูปแบบในการสรางแบบสอบถาม 
 4.  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพ่ือขอคาํแนะนํา
ในการสรางแบบสอบถาม 
 5.  สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาโดยสรางใหครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 5 ดาน 
คือ ดานความพรอมของนิสิตจํานวน 10 ขอ ดานอาจารยที่ปรึกษาจํานวน 10 ขอ ดานการบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวน 10 ขอ ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อนจํานวน 10 ขอ และดาน
การสนับสนุนจากครอบครัวจํานวน 10 ขอ รวมทั้งหมด 50 ขอ  
 6.  นําแบบสอบถามทีส่รางขึน้ใหประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณา
ความครอบคลุมในดานเน้ือหาและภาษา 
 7.  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน หาคา IOC เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม 
 8.  นําแบบสอบถามทั้งหมด 50 ขอไปทดลองใช (Try-Out) กับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสิ้น 30 คนและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
ของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชวิธีการหาคารอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมต่ํา จากน้ันใชการ
ทดสอบที (t-test) โดยพิจารณาเลือกคําถามที่มีคา t ตั้งแต 1.761 ขึ้นไปมาใชเปนเครื่องมือสําหรับ
การวิจัย (Fleming; & Neillis. 1994: 374) ไดขอคําถามเพ่ือการวิจัยจํานวน 48 ขอ  
 9.  หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวธิหีาความสอดคลอง
ภายในแบบสมัประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1990: 161)   
 10. นําแบบสอบถามเสนอกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือใหความเห็นชอบแลว
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบใหเลอืกตอบ (Checklist) 
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน ไดแก ดานความ
พรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน และ ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งมีลกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ตามแบบของไลเคิรต (Likert’s Scale) 
 ผูวิจัยไดกําหนดคานํ้าหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนน 5  หมายถึง  ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธในเรือ่งดังกลาวอยูในระดับ
มากที่สุด 
 คะแนน 4  หมายถึง  ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธในเรือ่งดังกลาวอยูในระดับ
มาก 
 คะแนน 3 หมายถึง  ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธในเรือ่งดังกลาวอยูในระดับ
ปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง  ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธในเรือ่งดังกลาวอยูในระดับ
นอย 
 คะแนน 1 หมายถึง  ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธในเรือ่งดังกลาวอยูในระดับ
นอยมากที่สุด 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลีย่อยูระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธในเรื่องดังกลาวอยูในระดับมากที่สดุ 
 คาคะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธในเรื่องดังกลาวอยูในระดับมาก 
 คาคะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  2.50 –  3.49 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธในเรื่องดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธในเรื่องดังกลาวอยูในระดับนอย 
 คาคะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธในเรื่องดังกลาวอยูในระดับนอยที่สดุ 
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การเก็บรวบรวมและจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงคณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเกบ็
รวบรวมขอมูล ตัวอยางตางๆ ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามและเก็บรวบรวมดวยตนเอง 
 2.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไปวิเคราะหขอมูล 
 3.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิตติางๆดวยเครือ่งคอมพิวเตอร 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่(Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) 
 2.  ตามความมุงหมายขอ 1 เพ่ือศึกษาปญหาการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสิตปรญิญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม วิเคราะหโดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย(Mean) และหาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 3.  ตามความมุงหมายขอ 2 เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในแตละดานและโดยรวมจาํแนกตาม เพศ 
โดยใชการทดสอบที (t-test)  สวนตัวแปร กลุมวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิจึงทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Ferguson.  1980: 190-380) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  คาความถี่ (Frequency) 
     1.2  คารอยละ (Percentage) 
     1.3  คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean) 
 2. สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
   2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการทดสอบที (t-test) 
(Fleming; & Nellis.  1994: 374) 
     2.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบาค(Cronbach.  1984: 169) 
 3. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
     3.1  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุมโดยใชการทดสอบที (Ferguson.  1980: 178) 
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  3.2  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มากกวา 2 กลุม ใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (Ferguson.  1980: 
190-299) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Ferguson.  1980: 190-380) 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
 S.D.  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 F  แทน คาที่ใชในการพิจารณา F-distribution 
 t  แทน คาที่ใชในการพิจารณา t-distribution 
 SS  แทน ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง  
    (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองของคะแนน  
    (Mean Squares) 
  df  แทน ระดับชั้นแหงความอิสระ (Degrees of Freedom) 
  p  แทน ความนาจะเปนสถิติทีใ่ชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏเิสธ

    สมมติฐาน 
  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
และหาคารอยละ 

 ตอนที่ 2 ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพ่ือศึกษาปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน ดานความ
พรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธ
ในกลุมเพ่ือน และดานการสนับสนุนจากครอบครัว วเิคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนที่ 3  ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 2 เพ่ือเปรียบเทียบปญหาในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละ
ดานและโดยรวม จําแนกตาม เพศ โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนกลุมวิชา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวเิคราะหขอมูลโดยหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) 
ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธขีอง
เชฟเฟ 

 

X
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามตวัแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ       
          1.1 ชาย   203 51.3 
          1.2 หญิง   193 48.7 

รวม   396 100.0 
2. กลุมวิชา   
          2.1 กลุมวิชาออกแบบทัศนศลิป   179 45.2 
          2.2 กลุมวิชาศิลปะการแสดง   132 33.3 
          2.3 กลุมวิชาทศันศลิป   37 9.4 
          2.4 กลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล   48 12.1 

รวม   396 100.0 
4. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
          4.1 สูง 196 49.5 
          4.2 ปานกลาง 134 33.8 
          4.3 ต่าํ 66 16.7 

รวม   396 100.0 
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 ตอนที่ 2   ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพ่ือศึกษาปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน ดานความ
พรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธ
ในกลุมเพ่ือน และดานการสนับสนุนจากครอบครัว วเิคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงใน ตาราง 3 – ตาราง 8 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 

 
ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิต (n = 396) 

ระดับของ 
ปญหา 

  S.D. 

1 ดานความพรอมของนิสิต 3.41 0.55 ปานกลาง 
2 ดานอาจารยที่ปรึกษา 3.03 0.90 ปานกลาง 
3 ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 3.74 0.66 มาก 
4 ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 3.08 0.83 ปานกลาง 
5 ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 3.02 0.96 ปานกลาง 

  รวม 3.25 0.63 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมวามีปญหาในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก         มี
ปญหาในระดับมาก สวนดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุม
เพ่ือน ดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีปญหาในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความพรอมของ 
 นิสิต เปนรายขอ 
 

ดานความพรอมของนิสิต นิสิต (n = 396) ระดับของ 
ปญหา   S.D. 

1 ระยะเวลาในการเตรียมตวัหาขอมูลของนิสิตไมเพียงพอ 3.62 0.97 มาก 

2 ความมีวินัยตอตนเองของนิสิตในการใหเวลาสําหรับ 3.46 0.85 ปานกลาง 
  การทําศิลปกรรมนิพนธไมเพียงพอ       

3 นิสิตมีทักษะในเชิงปฎิบัตใินการทําศิลปกรรม 3.16 0.86 ปานกลาง 
 นิพนธไมเพียงพอ    

4 นิสิตขาดความสนใจในเรื่องระยะเวลาในการทํา 3.47 1.13 ปานกลาง 
 ศิลปกรรมนิพนธ    

5 นิสิตมีงบประมาณไมเพียงพอในการทําศิลปกรรมนิพนธ   3.80 1.01 มาก 

6 นิสิตขาดความตรงตอเวลาในการขอคําปรึกษา 3.22 0.98 ปานกลาง 
 จากอาจารยที่ปรึกษา    

7 นิสิตขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือคนควาหาความรู 2.98 1.21 ปานกลาง 
  เชน การใชคอมพิวเตอร       

8 นิสิตขาดความรูเก่ียวกับการขอรับบริการตางๆท่ีคณะ 3.41 1.03 ปานกลาง 
  ศิลปกรรมศาสตรจัดเตรียมสําหรับสรางผลงาน       

9 นิสิตมีความวติกกังวลในการสรางผลงานใหสําเร็จ 3.88 0.95 มาก 

10 สุขภาพของนิสิตไมเอ้ืออํานวยในการสรางผลงาน 3.20 1.18 ปานกลาง 

  รวม 3.41 0.55 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานความพรอมของนิสิต
โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ 1 ระยะเวลาในการเตรียมตวัหาขอมูล
ของนิสิตไมเพียงพอ ขอ 5 นิสิตมีงบประมาณไมเพียงพอในการทําศิลปกรรมนิพนธ และขอ 9 นิสิตมี
ความวติกกังวลในการสรางผลงานใหสําเร็จ มีปญหาในระดับมาก สวนขออ่ืนๆมีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง 
 

X
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารยที่ปรึกษา  
 เปนรายขอ 
 

ดานอาจารยที่ปรึกษา นิสิต (n = 396) ระดับของ
ปญหา   S.D. 

11 จํานวนอาจารยมีไมเพียงพอกับนิสิต 3.09 1.12 ปานกลาง 

12  อาจารยสวนใหญมีเวลานอยในการใหคาํปรึกษา 3.41 0.92 ปานกลาง 

13 อาจารยขาดการกระตุนใหนสิิตเกิดความกระตือรือรน 3.03 1.16 ปานกลาง 
 ในการทําศลิปกรรมนิพนธ    

14 อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็น 2.96 1.16 ปานกลาง 
 ในผลงานของตน    

15 อาจารยขาดการแนะแนวการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง 2.87 1.08 ปานกลาง 
 ขั้นตอนการสรางผลงานของนิสิต    

16 อาจารยสวนใหญขาดการตดิตามความคบืหนา 2.86 1.10 ปานกลาง 
 ในการสรางผลงานของนิสิต    

17 อาจารยอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการสราง 2.83 1.14 ปานกลาง 
  ผลงานไมคอยชัดเจน       

18 อาจารยไมคอยแนะนําแหลงคนควาที่หลากหลาย 2.84 1.11 ปานกลาง 

19 อาจารยสวนใหญขาดการใหกําลังใจนิสิตใน 3.32 1.08 ปานกลาง 
  การสรางผลงาน       

20 อาจารยสวนใหญมีความคดิเห็นไมสอดคลองกับนิสิต 3.13 1.14 ปานกลาง 
 ทําใหเกิดปญหาในการสรางผลงาน    

  รวม 3.03 0.90 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานอาจารยที่ปรึกษา
โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 
 
 

X
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต 
  ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานบริการและสิ่งอํานวย 
 ความสะดวก เปนรายขอ 
 

ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก นิสิต (n = 396) ระดับของ 
ปญหา   S.D. 

21 
 

อุปกรณ เคร่ืองมือที่ชวยในการสรางสรรคผลงานของ
นิสิตขาดประสิทธิภาพไมทนัสมัย 

3.69 
 

0.90 
 

มาก 
 

22 
 

จํานวนหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอจํานวนนิสิต 
 

4.16 
 

0.94 
 

มาก 
 

23 บริการหองสมุดมีหนังสือ เอกสารตําราสําหรับคนควา 3.80 0.98 มาก 
 ไมเพียงพอ    

24 สถานที่แสดงผลงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร 3.63 0.98 มาก 
  จัดใหมีบริเวรคับแคบ       

25 นิสิตไมไดรับความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 3.77 0.78 มาก 
  ตางๆของทางคณะศิลปกรรมศาสตร       

26 
 

บริการแหลงคนควาขอมูลสําหรับนิสิตมีไมหลากหลาย 
เชน หองคอมพิวเตอร หองโสตทัศนศึกษา 3.67 0.87 

 
มาก 

27 
 

ชวงเวลาทีฝ่ายบริการกําหนดใหใชบริการดานตางๆไม
สะดวกสําหรับนิสิต 3.78 0.90 

 
มาก 

28 
 

บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตรในการใหบริการไม
เพียงพอตอจํานวนของนิสติ 3.63 0.83 

 
มาก 

29 บรรยากาศของคณะศิลปกรรมศาสตรไมสงเสริม    
  ความคิดในการสรางสรรคผลงาน 3.66  0.94   มาก 

30 
 

กฏ ระเบียบ ในการขอใชบรกิารตางๆไมเอ้ืออํานวย
ความสะดวกตอการรับบรกิารของนิสิต 

 
3.69 0.92 มาก 

  รวม 3.74 0.66 มาก 
 
 จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกโดยรวมในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทกุขอมีปญหาอยูในระดับมาก 

 

X
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพันธใน 
 กลุมเพ่ือน เปนรายขอ 
 

ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน นิสิต (n = 396) ระดับของ 
ปญหา   S.D. 

31 ความรวมมือจากเพ่ือนในสาขาวิชาเดียวกัน 3.01 1.10 ปานกลาง 
  ในการทําศลิปกรรมนิพนธไมเพียงพอ       

32 เพ่ือนนิสิตในสาขาวิชาเดียวกันขาดการใหกําลังใจ 2.69 1.13 ปานกลาง 
 ซึ่งกันและกัน    

33  ขาดการแนะนําวิธีการสรางผลงานจากเพ่ือนนิสิตใน 2.81 1.06 ปานกลาง 
  สาขาวิชาเดียวกัน    

34  ในการทํางานเปนกลุมของนิสิตมักมีความคิดเห็น 2.96 1.10 ปานกลาง 
  ไมสอดคลองกัน    

35  นิสิตขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม 3.12 1.15 ปานกลาง 

 36 นิสิตมีเวลาไมตรงกันจึงยากตอการทํางานเปนกลุม 3.41 1.01 ปานกลาง 
37 

 
นิสิตมีความสมัพันธกับเพื่อนตางสาขานอย 
จึงยากตอการขอความชวยเหลือ 

3.62 
 

0.89 
 

มาก 
 

 38 
 

การแลกเปลีย่นความรูซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือนยัง 
ไมเพียงพอ 

3.13 
 

1.01 
 

ปานกลาง 
 

39  นิสิตขาดความชวยเหลือจากเพ่ือนรุนพ่ีหรือรุนนอง 3.09 1.07 ปานกลาง 
  ในสาขาวิชาเดียวกัน    

40 
 

 นิสิตไมไดรับความชวยเหลอืจากเพ่ือนเม่ือเกิดปญหา   
 ระหวางการทําศิลปกรรมนิพนธ 

2.96 
 

1.03 
 

ปานกลาง 
 

  รวม 3.08 0.83 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน
โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีเฉพาะขอ 37 นิสิตมีความสัมพันธกับ
เพ่ือนตางสาขานอยจึงยากตอการขอความชวยเหลือ มีปญหาระดับมาก สวนขออ่ืนๆมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 
 

X
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต 
 ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการสนับสนุนจาก 
 ครอบครัว เปนรายขอ 
 

ดานการสนับสนุนจากครอบครัว นิสิต (n = 396) ระดับของ
ปญหา   S.D. 

41 เงินทุนที่ไดรบัจากครอบครัวไมเพียงพอตอตอการทํา 3.68 1.17 มาก 
 ศิลปกรรมนิพนธ    

42 นิสิตขาดกําลงัใจจากบุคคลในครอบครวั 2.76 1.35 ปานกลาง 

43 บุคคลในครอบครัวไมเขาใจกระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธ 3.16 1.07 ปานกลาง 

44 นิสิตไมไดรับคําแนะนําจากครอบครัวเม่ือเกิดปญหาระหวาง 3.10 1.08 ปานกลาง 
 การสรางผลงาน    

45 การปรึกษาระหวางนิสิตกับบุคคลในครอบครัวยังไมเพียงพอ 3.12 1.20 ปานกลาง 

46 นิสิตขาดการกระตุนจากครอบครัวในการทําศิลปกรรมนิพนธ 2.91 1.11 ปานกลาง 
  ใหสําเร็จ       

47 นิสิตขาดแรงผลักดันจากครอบครัวเพ่ือเปาหมายในอนาคต 2.66 1.33 ปานกลาง 
48 
 

นิสิตขาดความชวยเหลือโดยตรงจากครอบครัวเนื่องจาก
ภูมิลําเนาที่หางไกล 

2.82 
 

1.28 
 

ปานกลาง 
 

  รวม 3.02 0.96 ปานกลาง 
  
 จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัวโดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ 41เงินทุนที่ไดรับจาก
ครอบครัวไมเพียงพอตอตอการทําศิลปกรรมนิพนธ มีปญหาระดับมาก สวนขออ่ืนๆมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
  

X
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 ตอนที่ 3  ตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
และในแตละดาน จําแนกตาม เพศ โดยใชการทดสอบ ที  (t-test) สวนตวัแปร สาขาวชิา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) 
ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ   
ดังแสดงในตาราง 9 – 17 
 
ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน  
 จําแนกตามเพศ 
 

ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของ  
นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพศชาย  เพศหญิง      
(n = 203) (n = 193) t p 
 S.D. 

 
 S.D. 

     
1. ดานความพรอมของนิสิต 3.47 0.57 3.36 0.53 1.88 .061 
2. ดานอาจารยที่ปรึกษา 3.05 0.93 3.01 0.87 0.47 .632 
3. ดานการบริการและสิ่งอํานวย 3.77 0.67 3.71 0.64 0.88 .376 
    ความสะดวก       
4. ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 3.11 0.81 3.04 0.84 0.74 .458 
5. ดานการสนุบสนุนจากครอบครัว 3.10 0.97 2.94 0.95 1.70 .089 

รวม 3.30 0.63 3.21 0.62 1.33 .184 
 
 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธ
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

X X
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ   
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน  
 จําแนกตามกลุมวิชา 
 

ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การออกแบบ ศิลปะ  ทัศนศลิป ดุริยางค 

ทัศนศลิป การแสดง  ศาสตรสากล 

(n = 179) (n = 132) (n = 37) (n = 48) 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

1. ดานความพรอมของนิสิต 3.48 0.50 3.33 0.60 3.38 0.68 3.42 0.51 
2. ดานอาจารยที่ปรึกษา 2.99 0.90 3.07 0.91 3.45 0.67 2.73 0.96 
3. ดานการบริการและสิ่งอํานวย    
     ความสะดวก 3.84 0.55 3.66 0.73 3.64 0.71 3.68 0.73 
4. ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 3.03 0.77 3.10 0.88 3.14 1.00 3.12 0.73 
5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 3.04 0.89 2.96 1.03 3.16 0.78 3.03 1.15 

รวม 3.27 0.58 3.22 0.70 3.35 0.70 3.20 0.55 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตทุกสาขาวิชามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตทุกสาขาวิชามีปญหาดานการบริการและ    
สิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมาก  สวนดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดาน
ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีปญหาในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X
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ตาราง 11  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 
 ของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและใน 
 แตละดาน จําแนกตามกลุมวิชา 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตทุกสาขาวิชามีปญหาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ปญหาของนิสิตในการทําศิลปกรรมนิพนธดานอาจารยที่ปรึกษาท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดย
วิธขีองเชฟเฟดังแสดงในตาราง 12 

  
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 
 ปญหาในการทํา 
ศิลปกรรมนิพนธ 

  

1. ดานความพรอมของนิสิต ระหวางกลุม 3 1.648 0.54 1.77 .151 
  ภายในกลุม 392 121.03 0.30     
  รวม 395 122.68       
2. ดานอาจารยที่ปรึกษา ระหวางกลุม 3 11.18 3.72 4.63 .003 
  ภายในกลุม 392 315.43 0.80     
  รวม 395 326.61       

3. ดานการบริการและสิ่ง ระหวางกลุม 3 3.13 1.04 2.39 .068 
    อํานวยความสะดวก ภายในกลุม 392 171.01 0.43     
  รวม 395 174.14       

4. ดานความสัมพันธ ระหวางกลุม 3 0.61 0.20 0.29 .828 
    ในกลุมเพ่ือน ภายในกลุม 392 272.81 0.69     
  รวม 395 273.43       

5. ดานการสนับสนุนจาก ระหวางกลุม 3 1.41 0.47 0.50 .682 
    ครอบครัว ภายในกลุม 392 368.03 0.93     
  รวม 395 369.44       

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 3 0.72 0.24 0.60 .614 
  ภายในกลุม 392 157.70 0.40     
  รวม 395 158.42       
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ตาราง 12 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารยที่ปรึกษา  
 จําแนกตามกลุมวิชา เปนรายคู 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตกลุมวชิาทศันศิลปมีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธดาน
อาจารยที่ปรึกษาแตกตางกับนิสิตกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคู 
อ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง  
 

ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ   
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน  
 จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิตปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

(n = 196) (n = 134) (n = 66) 
 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ดานความพรอมของนิสิต 3.45 0.58 3.39 0.54 3.36 0.48 
2. ดานอาจารยที่ปรึกษา 3.19 0.89 2.93 0.90 2.76 0.90 
3. ดานการบริการและสิ่งอํานวย    
     ความสะดวก 3.73 0.65 3.69 0.68 3.88 0.63 
 

 

กลุมวิชา 
  ออกแบบ

ทัศนศลิป ศิลปะการแสดง ทัศนศลิป 

ดุริยางค
ศาสตร
สากล 

 2.99 3.07 3.45 2.73 
ออกแบบทัศนศิลป 2.99       
ศิลปะการแสดง 3.07       
ทัศนศลิป 3.45       * 
ดุริยางคศาสตรสากล 2.73     

X X X

X
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิตปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

(n = 196) (n = 134) (n = 66) 
 S.D.  S.D.  S.D. 

4. ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 3.21 0.78 2.99 0.84 2.84 0.86 
5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 3.21 0.98 2.92 0.92 2.94 0.98 

รวมทุกดาน 3.34 0.63 3.18 0.63 3.15 0.60 
 
 จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และ ต่ํา มีปญหาใน
การทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมวามีปญหาในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา มีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธดานการ
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกวามีปญหาในระดับมากสวนดานอ่ืนๆมีปญหาในระดับปานกลาง 

 
ตาราง 14 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาการทําศลิปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน  
 จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ปญหาในการทํา 
แหลงความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p ศิลปกรรมนิพนธ 

 

1. ดานความพรอมของนิสิต ระหวางกลุม 2 .493 0.24 0.79 .453 
  ภายในกลุม 393 122.19 0.31     
  รวม 395 122.68       

2. ดานอาจารยที่ปรึกษา ระหวางกลุม 2 11.11 5.55 6.92 .001 
  ภายในกลุม 393 315.50 0.80     
  รวม 395 326.61       

 
 
 

X X X
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ปญหาในการทํา 
แหลงความ
แปรปรวน 

Df SS MS F p ศิลปกรรมนิพนธ 

 

3. ดานการบริการและสิ่งอํานวย    ระหวางกลุม 2 1.49 0.74 1.70 .184 
    ความสะดวก ภายในกลุม 393 172.65 0.43     
  รวม 395 174.14       

4. ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ระหวางกลุม 2 8.02 4.01 5.93 .003 
  ภายในกลุม 393 265.41 0.67     
  รวม 395 273.43       

5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว ระหวางกลุม 2 3.67 1.83 1.97 .140 
  ภายในกลุม 393 365.76 0.93     
  รวม 395 369.44       

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 2 2.84 1.42 3.59 .028 
  ภายในกลุม 393 155.57 0.39     
  รวม 395 158.42       

 
 จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีปญหาใน
การทาํศลิปกรรมนิพนธโดยรวม ดานอาจารยทีป่รึกษาและดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง  
 ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิจึงทําการทดสอบความแตกตางของ
คาคะแนนเฉลีย่เปนรายคูโดยใชวธิีของเชฟเฟ ดังแสดงในตาราง 15-17 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารยที่ปรึกษา  
 จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนรายคู 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สูง ปานกลาง ต่ํา 

 3.19 2.93 2.76 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต 3.01 ขึ้นไป 3.19   *  * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต 2.51-3.00 2.93      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2.50 หรือต่ํากวา 2.76       
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 15 แสดงวา นิสติที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงู มีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธ
ดานอาจารยที่ปรึกษาแตกตางกันกับ นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปานกลาง และต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพันธใน 
 กลุมเพ่ือน จําแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนรายคู 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สูง ปานกลาง ต่ํา 
 3.21 2.99 2.84 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3.21    * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 2.99      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 2.84       
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือนแตกตางกันกับ นิสิตทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

 
ตาราง 17 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธของ 
 นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทุกดาน 
 จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนรายคู 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สูง ปานกลาง ต่ํา 
 3.34 3.18 3.15 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3.34     * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.18      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 3.15       
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
โดยรวมแตกตางกันกับนิสติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ 
ไมพบความแตกตาง  

X

X



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และดานการสนับสนุนจากครอบครัว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกตาม เพศ กลุมวชิา และผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีค้ือ นิสติหลักสูตรปรญิญาตรีชัน้ปที4่ คณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 396 คน   
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปญหาการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสิต
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5  ดาน คือ ดานความพรอม
ของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิงอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน และดานการสนับสนุนจากครอบครัว จํานวน 48 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามมาตรา
สวนคา 5 ระดับ ตามวิธขีองไลเคิรท (Likert) แบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 1.761 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการสง
แบบสอบถามออกไป 396 ฉบับ และไดรบัคืน 396 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคา
รอยละ 
 2. ศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และดานการสนับสนุนจากครอบครัวโดยรวม
และในแตละดาน วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   
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 3. การเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ กลุมวิชา โดยใชการ
ทดสอบที (t-test) และผลสมัฤทธิท์างการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิขีองเชฟเฟ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนพินธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  นิสิตมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน 
รายดานพบวา ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน  
ดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีปญหาในระดับปานกลาง ยกเวนดานการบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีปญหาในระดับมาก 
 2.  นิสิตชายกบันิสิตหญิงมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน  
 3.  นิสิตทุกกลุมวิชามีปญหาการทําศิลปกรรมนพินธ ดานความพรอมของนิสิต ดานการ
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ดานการสนับสนุนจากครอบครัว
และโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานอาจารยที่ปรึกษาที่พบวา นสิิตกลุมวิชาทศันศลิปและนสิิต
กลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 4.  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ ดาน
อาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

 
การอภิปรายผล 
 1. การศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน พบวา มีปญหาในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน ดานการสนับสนุนจากครอบครัวมีปญหาในระดับปานกลาง ยกเวนดานการบริการและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีปญหาในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายเปนรายดาน ดังนี้ 
  1.1 ดานความพรอมของนิสิต จากการศกึษาพบวามีปญหาในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะแมวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะมีความพรอมทางวุฒิภาวะ 
แรงจูงใจในการสําเร็จการศกึษา มีการเตรียมพรอมทางภาคทฤษฏีและปฏบิัติที่จะประมวลความรู
ตลอดหลักสตูรการศึกษามาใชในการทําศลิปกรรมนิพนธรวมทั้งมีความสนใจและตั้งใจในการสรางสรรค
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ผลงานมีทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรการเรียนการสอนอยางเหมาะสม แตก็อาจจะมีปญหาบางในบาง
ประการเชน ตัวนิสติเองยังขาดวินัยในการบริหารเวลาที่หลักสูตรกาํหนดใหเพ่ือใหเพียงพอในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธสงผลใหนสิิตไมสามารถบริหารเวลาในการทําศิลปกรรมนิพนธไดอยางเหมาะสม  
จึงทําใหเปนสาเหตุในการสําเร็จการศึกษาลาชา นอกจากน้ีงบประมาณที่นิสิตตองใชในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธเปนประเด็นที่มีปญหาเน่ืองสภาพเศรษฐกิจทางบานของนิสิตของแตละบุคคล
แตกตางกัน ความสามารถในการบริหารงบประมาณของนิสิตยังไมเหมาะสมอาจจะทําใหนิสิตเกิด
ปญหาเรื่องการใชงบประมาณในการสรางผลงาน นอกจากนี้ปญหาเร่ืองความวิตกกังวลใจใน
ความสําเร็จในการทําศิลปกรรมนิพนธก็เปนปญหา ทัง้นี้อาจจะเปนเพราะกระบวนการการทํา
ศิลปกรรมนิพนธมีหลายขั้นตอนและใชระยะเวลายาวนานและความคาดหวังในความสําเร็จของ
ศิลปกรรมนิพนธทําใหนิสติเกิดความวติกกังวลใจดวยเหตุผลดังกลาวโดยภาพรวมในดานความ
พรอมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรมีปญหาในระดับปานกลางซึ่ง พงษพันธ พงษโสภา (2544: 73) 
กลาวถึงความพรอมวาสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางบังเกิดผล ซึ่งความพรอมนี้จะ
ขึ้นอยูกับสภาวะทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ นอกจากน้ีความพรอมในการเรียนรูยัง
ขึ้นอยูกับการฝกฝนเตรียมตวั ตลอดถึงความสนใจที่จะเรียนรูในสิ่งน้ัน ซึ่งสอดคลองกับ สมจิตร แกวมณี 
(2551: 49) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาในการทําวทิยานิพนธของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต   
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร พบวาความคิดเห็นตอปญหาใน
การทําวิทยานพินธดานคุณลกัษณะสวนตวัและความพรอมของนักศึกษาเปนปญหาตอการทําวิทยานพินธ
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และยงัสอดคลองกับ ปาณิสรา บุญสนอ ,และ อิศรัฏฐ รินไธสง 
(2553: 72) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคในการทําวิทยานพินธของนักศกึษาบัณฑติศกึษา
คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา คุณลักษณะสวนตวัและความพรอมของ
นักศึกษาผูทําวิทยานิพนธ จะตองมีการวางแผนการเรียน การทําวิทยานิพนธ หากไมไดมีการวาง
แผนการทําวทิยานิพนธรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจทําใหเกิดปญหาการจบการศึกษา
ลาชา 
  1.2 ดานอาจารยที่ปรึกษา จากการศึกษาพบวามีปญหาในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเปน
เพราะดวยจํานวนนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตรมีเปนจํานวนมากอาจจะทําใหเกิดปญหาบางการ
ประการเชน จํานวนอาจารยไมเพียงพอตอจํานวนนิสติทําใหการใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆไมทั่วถึง
ซึ่งอาจารยหน่ึงทานตองรับผิดชอบดูแลนิสิตจํานวนหลายคนอีกประการหน่ึงอาจารยมีภาระงาน
หลายอยางที่จะตองรับผิดชอบทําใหอาจจะมีเวลาไมเพียงพอตอการเขาถึงนิสิตไดทุกคน นอกจากนี้
อาจารยบางทานไมคอยเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความสามารถในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบ
ใหมๆหรือมีแนวคิดที่แตกตางไปจากการสรางผลงานในรูปแบบเดิมซึ่งเปนการปดก้ันโอกาสในการ
แสดงความสามารถในเชิงความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ความสอดคลองของความคิดเห็นกับนิสติ
เก่ียวกับการทาํศิลปกรรมนพินธซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันในทัศนคติของเรื่องที่ทําศิลปกรรม
นิพนธจึงทําใหเกิดปญหาขึ้นได แมวาอาจารยที่ปรึกษาจะสามารถในการใหคําปรึกษาแกนิสิต  มีการ
กระตุนใหนิสติเกิดความกระตือรือรน ติดตามความคบืหนาในการทําผลงานของนิสิตเปนระยะ 
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อาจารยในแตละสาขาวิชาอธิบายขั้นตอนการทําศิลปกรรมนิพนธและแนะนําแหลงคนควาขอมูลให
นิสิตหลากหลายและเหมาะสมกับเร่ืองที่นิสิตจะทําศิลปกรรมนิพนธรวมทั้งอาจารยมีการแนะ
แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสรางผลงานอยางเหมาะสมทําใหนิสิตแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง หรือแมแตในชวงเวลาที่นสิิตเกิดความทอถอยในการสรางงาน
ศิลปกรรมนิพนธอาจารยสวนใหญใหกําลงัใจนิสิตไดอยางเหมาะสมซึ่งถือวาเปนแรงผลักดันที่สําคัญ
ที่ทําใหนิสติมีความพยายามที่จะทําศลิปกรรมนิพนธใหสําเร็จแมกระน้ันก็อาจจะทําใหเกิดปญหาขึ้น
ได ซึ่งดวยเหตุผลดังกลาวโดยภาพรวมดานอาจารยที่ปรึกษาจึงมีปญหาในระดับปานกลางซึ่ง 
สําเนาว ขจรศิลป   (2525: 31) กลาววาอาจารยที่ปรึกษาเปนผูที่มีสวนชวยในการพัฒนานิสติ
นักศึกษาใหมีความสมบูรณทั้งดานวิชาการ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ ผูทีท่าํ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปนผูที่มีคุณลักษณะเหมาะสมมีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบที่
ตนพึงปฏิบตัติลอดจนเปนผูที่มีความสนใจศึกษาปญหา และหาทางขจัดปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีซึ่งสอดคลองกับ สิริรัตน คุณจักร (2539: 83) ไดศึกษาการ
วิเคราะหตัวแปรจําแนกความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ ระดับมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ทีส่ําเร็จการศึกษาภายในสองปหรือมากกวาสองป พบวา ปจจัยที่ชวย
สนับสนุนการทําวิจัยไดแกเวลาการใหคําปรึกษาและการใหกําลังใจจากอาจารยที่ปรึกษานอกจากน้ี
ยังสอดคลองกับ อมร มะนาวหวาน (2548: 75) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาและอุปสรรค
ในการทําวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พบวา ดานบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีปญหาในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับ สมจิตร แกวมณี (2551: 55) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาในการทําวทิยานิพนธของ
นักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พบวา
ดานคุณลกัษณะของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธเปนปญหาตอการทําวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยู
ในระดับนอย 

     1.3 ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพบวามีปญหาในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนสิ่งที่จําเปนและเอ้ืออํานวยความสะดวก 
ความคลองตวัในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต ดวยเหตุนี้สถานที ่วัสดุอุปกรณหรือการบริการ
ตางๆท่ีคณะศลิปกรรมศาสตรจัดใหนิสิตระหวางการดําเนินการทําศลิปกรรมนิพนธอาจไมเพียงพอ
ตอจํานวนของนิสิตที่เพ่ิมขึน้และตอบสนองกับสภาพการทําศิลปกรรมนิพนธของสาขาวิชาตางๆที่มี
อยูหลากหลายในคณะศิลปกรรมศาสตร เชน สถานที่จัดแสดงผลงาน สื่อเทคโนโลยี หรือแหลง
คนควาหาขอมูล เปนตนซ่ึงส่ิงอํานวยความสะดวกเหลาน้ีควรจะตองทันสมัยตามสภาพสังคมแหง
การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปดวย เน่ืองจากคณะศิลปกรรมศาสตรเปนคณะที่เปดทาํการเรียนการสอน
มาเปนระยะเวลานานสิ่งอํานวยความสะดวกแกนิสิตอาจจะชํารุดเสียหายทําใหเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ ซึ่งควรมีการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่พรอมจะสงเสริมการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งหองสมุดของคณะศิลปกรรมศาสตรมีตําราและ
เอกสารทางดานศิลปะเพ่ือที่จะใหนิสิตคนควาและนํามาประกอบการทําศิลปนิพนธนอยและไมคอย
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ทันสมัยหรือรวมถึงตัวอยางผลงานศิลปกรรมที่จะนํามาเปนแบบอยางหรือแนวคิดในการทาํ
ศิลปกรรมนิพนธหาดูไดยาก อีกประการหน่ึงกฏ ระเบยีบขอบังคบั ความเหมาะสมของชวงเวลาใน
การใหบริการยังไมสอดคลองกับการทําศิลปกรรมนิพนธเชน การใชหอแสดงผลงานที่คณะจัดให
เน่ืองจากนิสิตมีจํานวนผลงานหลายผลงานงานจําเปนตองใชเวลาในการจัดเตรียมงานซ่ึงอาจจะเกิน
เวลาที่คณะกําหนดจึงทําใหเกิดปญหาในการเตรียมงานไมทันนอกจากน้ีในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมนิพนธกําหนดใหบุคคลภายนอกเขาชมผลงานของนิสิตความไมเพียงพอของสถานที่จะให
บุคคลภายนอกเขารับชมไดเปนจํานวนมากก็เปนปญหาเชนกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงพบวาปญหา
ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากซึ่ง กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2533: 427) 
กลาววาการบริการทางวิชาการวาเปนบรกิารที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของนิสิตให
กาวหนาใหไดมากที่สุด และขณะเดียวกันก็เพ่ือชวยเหลอืแกไขปญหาการเรียนของนิสิตใหเหลือนอย
ที่สุด การบริการวิชาการสถาบันการศึกษาสามารถกระทําไดในหลายรูปแบบ เชน การจัดบริการ
หองสมุด การจัดบริการดานโสตทัศนศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ พร พรหมมหาราช (2545: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับปญหาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาในภาพรวมแลวนักศึกษาเห็นวาจํานวนตํารา หนังสือทาง
วิชาการ มีไมเพียงพอเกาและลาสมัยซึ่งเปนปญหาในระดับปานกลางถึงมากซ่ึงมีความไมเพียงพอ
ของคอมพิวเตอรในการศึกษาคนควา ความไมสมบูรณของเคร่ืองมือ อุปกรณ และความไมเหมาะสม
ของชวงเวลาซึ่งสอดคลองกับ พิชิตร มีพจนา (2532: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยปญหาการทําปริญญา
นิพนธของนิสติบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางแสน พบวา ปญหาท่ีสําคัญที่สดุคือ
เอกสารทางวิชาการในหอสมุดไมเพียงพอ และยังสอดคลองกับ ถาวร จันทศิริ (2539: 112) ไดศึกษาวิจัย
ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการทําปริญญานิพนธของนิสิต ปริญญาโท ภาควิชาการศึกษาผูใหญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา ดานการบริการของมหาวิทยาลัย หองสมุดมี
เอกสารและตาํราเก่ียวกับเรือ่งที่ทําปริญญานิพนธนอย 
    1.4 ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน จากการศึกษาพบวามีปญหาในระดับปานกลางทั้งนี้
อาจเปนเพราะการทําศลิปกรรมนิพนธเปนงานที่จะตองใชความรูอ่ืนๆนอกจากสาขาวิชาของนิสิตเอง
ประกอบดวยเชน การทําศิลปกรรมนิพนธของสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะตองใชความรูดานดนตรี
ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร ศิลปกรรมนพินธของสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปจะตองใชความรูเรื่อง
การจัดเวทีของสาชาวิชาศิลปะการแสดง เปนตน จึงจําเปนที่ตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนตาง
สาขาวิชาซึ่งจะทําใหเกิดปญหาเน่ืองจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรมีภาระทางการเรียนของแตละ
สาขาวิชาและไมคอยมีกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติรวมกันจึงทําใหความสัมพันธของเพื่อนตางสาขาวิชา
มีนอยเม่ือตองการความชวยเหลือจากเพ่ือนตางสาขาวชิาจึงเปนไปไดยาก การพ่ึงพาอาศัยจึงเกิด
ขึ้นกับนิสติทีอ่ยูสาขาวิชาเดียวกันเปนสวนใหญใหความชวยเหลือรวมมือ ใหการสนับสนุนในเรื่อง
ตางๆไมวาจะเปนการชวยเหลือในขั้นตอนการทําศิลปกรรมนิพนธ การใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหาเม่ือเกิดปญหาขึ้นระหวางการทําศลิปกรรมนิพนธไมวาจะเปนเพ่ือนที่อยูในชั้นปเดียวกันหรือ
เพ่ือนรุนนองหรือรุนพ่ีที่อยูในสาขาวชิาเดียวกนั ซึ่งความสัมพันธในของกลุมเพ่ือนในสาขาวชิา
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เดียวกันสงผลตอการทํางานเปนกลุมทีต่องการใชความคุนเคยซึ่งกันและกันอยูแลวในการทํางาน
รวมกันจึงทําใหไมคอยเกิดปญหาในเรื่องเวลาที่ไมตรงกันหรือการแลกเปลีย่นความรูซึ่งกันและกัน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงพบปญหาดานสังคมกลุมเพ่ือนอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง ไพทูรย สินลารตัน  
(2518: 134) กลาววาความสัมพันธของนักศึกษาวาเปนความสัมพันธทางปญญา เปนความสัมพันธ
ที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลกัการและเหตผุล อาศัยความรูสึกความคดิ เหตุผล และสติปญญาเปน
เคร่ืองเช่ือมโยงเชนความรูของเพ่ือนรวมงานการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันระหวางนักศึกษารุนพ่ี
กับรุนนองตองการตัดสินพิจารณาโดยอาศัยเหตุผล หลกัการความรูเปนหลัก คนมีเหตุผลที่ดีกวา
ยอมถูกตอง กิจกรรมที่เก่ียวของกับความสัมพันธลักษณะนี้ไดแก การอภิปราย การพูด การถกเถียง 
การประชุมสมัมนาในเรื่องความรู การเสียสละกําลังกายกําลังใจรวมกัน เปนความสัมพันธที่มีความ
ยั่งยืนม่ันคงและเปนความสมัพันธสําหรับกลุมเพ่ือน ซึ่งสอดคลองกับ ภราดร ออนแกว (2552: 46) 
ศึกษาวิจัยสภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวของกับการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยใน
ทัศนะของนักศึกษาพบวา ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนวามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ทางความรู ทศันคติ บุคลิกภาพ และคุณธรรมของนักศึกษา นักศึกษาตองใชเวลาสวนใหญอยูใน
สถานศึกษาจึงตองปรับตวัใหเขากับสภาพกลุมเพ่ือน  
    1.5 ดานการสนับสนุนจากครอบครัว จากการศึกษาพบวามีปญหาในระดับปานกลาง
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนิสิตบางสวนมีปญหากับการสนับสนุนดานเงินทุนในการทําศลิปกรรมนิพนธ
เน่ืองจากนิสิตแตละครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจทางบานแตกตางกันซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาในการ
ทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติในรายที่มีความพรอมทางเงินทุนจากทางบานนอยซ่ึง เงินทุนถือวาเปน
ปจจัยหลักในการทําศิลปกรรมนิพนธใหสําเร็จลุลวง เพราะขั้นตอนในการทําศลิปกรรมนิพนธนิสิต
ตองใชเงินทุนในการสราง แกไข และจัดแสดงผลงาน ซึ่งถาขาดการสนับสนุนเร่ืองเงินทุนอยาง
เพียงพอนิสิตอาจจะมีความวิตกกังวลใจในการทําศิลปกรรมนิพนธแตทั้งน้ีครอบครัวเปนกลุมสังคม 
ที่มีความใกลชิดกับนิสิตมากที่สุดจึงงายตอการที่นิสิตจะขอคําปรึกษาขอความชวยเหลือหรือขอ
คําแนะนําในเรื่องตางๆโดยที่ครอบครัวจะคอยกระตุนใหนิสิตในการทําศิลปกรรมนิพนธและเปน
แรงผลักดันเพ่ือเปาหมายในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อนิสิตเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับการทํา
ศิลปกรรมนิพนธครอบครัวยอมใหกําลังใจแกนิสิตเพื่อใหนิสิตอดทนตอการทําศลิปกรรมนิพนธ  
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหพบปญหาดานการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับปานกลางซึ่ง 
สําเนาว ขจรศิลป (2537: 84)  กลาววาปญหาที่เก่ียวกับครอบครวันักศึกษาเปนจํานวนมากมีความ
วิตกกังวลใจกบัปญหาครอบครัวทางบาน ซึ่งมีหลายประการดวยกัน บางครอบครัวอาจมีปญหาทาง
ดางเศรษฐกิจ บางครอบครัวอาจมีปญหาความขัดแยงของบุคคลในภายในครอบครัว โดยเฉพาะ
ความขัดแยงระหวางนักศึกษากับบิดามารดา บางครอบครัวมีปญหาการเจ็บปวยของของบิดามารดา
ถึงขั้นเสียชวีติก็ยอมเกิดปญหากับนักศึกษาทางดานความรูสึกเสียใจและดานการเงินที่เปนคาใชจาย
ในการศึกษาดวย สอดคลองกับ ขัตติยา น้ํายาทอง (2551: 132) การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการฝาฟนอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การสนับสนุนทางการเรียน
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จากผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการฝาฟนอุปสรรคโดยผานความเชื่อม่ันใน
ตนเองโดยมีผูปกครองเปนตัวจักรสําคัญดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนความ
ประพฤติ  
 2.นิสิตชายและหญิงมีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิตชายและนิสิตหญิงคณะศิลปกรรมศาสตรมีสภาพแวดลอมในการเรียน
การสอนเชนเดียวกันไดรับสภาพการณในการทําศิลปกรรมนิพนธคลายคลึงกันไมวาจะเปนความ
วติกกังวล แรงจูงใจในการประสบความสาํเร็จ หรือประสบการณการเรียน ซึ่งการทาํศิลปกรรมนิพนธ
เปนรายวิชาทีบ่ังคับอยูในหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตรซึ่งไมวาจะเปนนิสิตหญิงหรือนิสิตชาย
จะตองผานรายวิชานี้เหมือนกันซ่ึงระยะเวลาและขั้นตอนในการทําศิลปกรรมนิพนธ ตั้งแตการเสนอ
หัวขอ การสรางผลงาน การจัดแสดงผลงาน และการจัดทํารูปเลมไมแตกตางกัน สิง่แวดลอมทาง
วิชาการทีค่ณะศิลปกรรมศาสตรจัดใหไมแตกตางกันอาจจะทําใหนิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธคลายคลึงกันดังที่ ภัสสร ลิมานนท (2544: 28) กลาววาความแตกตางทางธรรมชาติและความ
ลดหลั่นในสังคมน้ัน จะตองไมสงใหมนุษยคนหนึ่งตองขึ้นอยูตอผูอ่ืนเหมือนกับเปนเพียงปจจัยที่
นําไปสูเปาหมาย และจะตองไมสงผลใหมนุษยไมสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาอยางเต็มที่เทาที่
สติปญญาและจิตใจจะอํานวยให ซึ่งสอดคลองกับ ปาณิสรา บุญสนอง และ อิศรัฏฐ รินไธสง (2553: 7) 
ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวานักศึกษาชายและหญิง มีปญหาในการทํา
วิทยานิพนธ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 3.  นิสิตทีศึกษาอยูในกลุมวิชาตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความพรอมของนิสิต ดานการบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ดานการสนับสนุนจากครอบครัวและ
โดยรวมไมแตกตางกัน  แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานอาจารยที่ปรึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิต
แตละกลุมวชิามีกระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธคลายๆ กันซึ่งเปนรูปแบบทีค่ณะศิลปกรรมศาสตร
กําหนดไวคลายๆ กันในแตละกลุมวิชาและมีจุดมุงหมายเดียวกันคอืการสรางสรรคศิลปกรรมที่มี
คุณภาพและมีความคิดสรางสรรคเพ่ือเปาหมายในการสําเร็จการศกึษาซึ่งนิสิตมีการเตรียมตวัในการ
ทําศิลปกรรมนิพนธจากศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมเหมือนกัน ไดรับการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากคณะศิลปกรรมศาสตรคลายคลึงกันในแตละกลุมวิชา ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนมีการ
ชวยเหลือกันภายในกลุมวชิาคลายกันและมีปญหาจากครอบครัวสวนใหญเปนเรือ่งเงินทุน ดังที่
สําเนาว ขจรศิลป (2538: 78-80) กลาววา การที่นักศกึษาไดรับอิทธิพลการอยูในสภาพแวดลอมที่มี
ลักษณะเดียวกัน ยอมสงผลตอความคิด คานิยม ความเชื่อ และพฤตกิรรมของนักศึกษา จึงทําให
นักศึกษามีทศันะหรือความคิดที่คลายกัน ซึ่งสอดคลองกับปยนุช มีชาญ (2534: 80) ที่ไดศึกษาวิจัย
ปญหาการทําวิทยานิพนธของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร พบวา 
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นักศึกษาทีเ่รยีนสาขาวชิาตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายขั้นตอนคือขั้นตอน
การวางแผนการทําวิทยานพินธการดําเนินการทําวิทยานิพนธและขัน้นําเสนอวิทยานิพนธ  
 สวนดานอาจารยที่ปรึกษา พบวา นิสิตกลุมวิชาทศันศลิปกับกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล
มีปญหาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิตบรหิารเวลาในการเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาไดไมเหมาะสมหรืออีกประการหนึ่งนิสิตอาจจะมีความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกันกับ
อาจารยที่ปรึกษา เก่ียวกับการทําศลิปกรรมนิพนธเนื่องจากกลุมวิชาทศันศลิปเปนกลุมวชิาที่ตอง
ใชการแปลความหมายของผลงานศิลปะในมุมมองของแตละบุคคลในงานศิลปะชิน้เดียวกันอาจจะมี
มุมมองตางจากอาจารยที่ปรึกษาดวยเหตผุลดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาขึ้น ดังที่ ไพทูรย สินลารตัน 
(2524: 49) ไดกลาววาบทบาท ที่สําคัญของอาจารย คือ เปนผูคอยชี้แนวทางและวิธีการใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียน สงเสริมพฤติกรรมดานการสรางสรรค โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดแสดงความรูความสามารถ แสดงความคิดเห็น สอดคลองกับ ปาณิสรา บุญสนอง และ อิศรัฏฐ 
รินไธสง (2553: 7) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวานักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาแตกตาง
กัน มีปญหาในการทําวิทยานิพนธ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 4.  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธใน
กลุมเพ่ือน และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความ
แตกตาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีปจจัยในการทาํ
ศิลปกรรมนิพนธคลายคลึงกันนิสิตไดเรียนรูในภาคทฤษฎีและปฏบิตัดิวยหลักสูตรเดียวกันทําใหมี
ปญหาความพรอมในการทําศิลปกรรมนิพนธไมแตกตางกัน นิสิตสวนใหญมีปญหากับการบริการ
และส่ิงอํานวยความสะดวกทีค่ณะศลิปกรรมจัดใหในสถานที่เดียวกนัอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุน
จากครอบครัวเร่ืองที่นิสิตมีปญหาไมแตกตางกันอาจจะเปนเรื่องเงินสนับสนุนซึ่งเชนกันซึ่งองคประกอบ
ดานตางๆน้ีเปนสิ่งที่นิสิตจะตองใชรวมกับความสามารถของตัวนสิิตเองในการทําศลิปกรรมนิพนธ
เหมือนกัน ทั้งน้ี เพรสคอสท (Prescott.  1961: 14) กลาววาโดยธรรมชาติแลวบางองคประกอบเปน
สิ่งที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตบางองคประกอบเปนอุปสรรคตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแตละคนแตกตางกันออกไป ในขณะที่ ถาวร จันทศิริ (2539: 91)ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาการทําปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโท ภาควิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา นิสติปริญญาโท วิชาเอกการศกึษาผูใหญทีมี่ผลการเรียนตางกัน
โดยรวมมีปญหาในการทําปริญญานิพนธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ดาน
ประสบการณวิชาการของนสิิตและดานบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย สวนดานอ่ืนๆไมพบความ
แตกตาง 
 สวนดานอาจารยที่ปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีปญหาในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธแตกตางกันกับ นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนิสิตที่มีผลการเรียนสูงมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกวานิสติที่ผล
การเรียนปานกลางและต่ํากวาซ่ึงสงผลตอการทําศิลปกรรมนิพนธเน่ืองจากในการทําศิลปกรรม
นิพนธตองใชความรับผิดชอบขยันหม่ันเพียรในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําใน
เรื่องตางๆ นอกจากนี้นิสิตที่มีผลการเรียนตางกันจะมีวิธขีอความรวมมือจากเพ่ือนแตกตางกันจึงทํา
ใหนิสิตที่ผลสมัฤทธิ์การเรียนสูงมีปญหาในความสัมพันธกับกลุมเพื่อนเน่ืองจากนิสิตในกลุมน้ีจะมี
ความสามารถในการทําศลิปกรรมนิพนธดวยตนเองไดเปนอยางดีจึงอาจจะไมคอยไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมเพ่ือนในเรื่องคําปรึกษาหรือแนวทางแกปญหาตางๆ ซึ่งจะแตกตางกับนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําที่จะตองใชการสนับสนุนในเรื่องตางๆจากกลุมเพ่ือนจึงใหความใสใจ
กับนิสิตกลุมน้ีมากกวาปกติเพ่ือที่จะใหสําเร็จการศึกษาพรอมกัน ดังที่ อุทุมพร จามรมาน 
(2544: 15) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรตางๆเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของการ
จัดการศึกษาหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งเก่ียวของกับจุดมุงหมายของหลักสูตร เน่ือหาสาระ การจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผล ดังนั้นผลสัมฤทธิท์างการเรียนจึงเปนตวัชี้นาํความสําเร็จทางการศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี ชาญกาญจน (2530: 53) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทยีบตวัแปรที่
เก่ียวของกับการสําเร็จการศกึษาและไมสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
เฉพาะกรณีทีแ่จงขอจบ พบวา การทดสอบความสัมพันธระหวางสัมฤทธิผ์ลทางการเรียนที่ผานมากับ
การสําเร็จการศึกษาและไมสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่แจงขอจบพบวามีความสัมพันธกันหรือ
อาจกลาวไดวานักศึกษาที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาทีผ่านมาอยูในระดับสูงจะสําเร็จการศกึษา
มากกวานักศกึษาที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาทีผ่านมาอยูในระดับต่ํา 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจยัไปใช 
 จากผลการศึกษาปญหาการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสติปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
 1.  ดานความพรอมของนิสิต จากการศึกษาพบวานิสติมีปญหาในการทาํศิลปกรรมนพินธ
อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเพ่ือใหนิสิตมีปญหาดานความพรอมนอยลง ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรควรมีการปรับปรุงหาแนวทางแกไขเรื่องการบริหาร
เวลาของนิสิตใหเพียงพอตอการทําศิลปกรรมนิพนธ ใหคําแนะนําเก่ียวกับนิสติในการวางแผนใช
งบประมาณในการทําศิลปกรรมนิพนธอยางเหมาะสมและสรางกําลงัใจแกนิสิตเพือ่ใหนิสิตเกิดความ
มุงม่ันและมีความพยายามตอขั้นตอนและกระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธเพ่ือใหนิสิตมีเปาหมายใน
การสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น     
 2.  ดานอาจารยที่ปรึกษา จากการศึกษาพบวานิสิตมีปญหาในการทําศลิปกรรมนิพนธอยู
ในระดับปานกลางเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต
อาจารยควรมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางอาจารยกับนิสิตใหมากขึ้นซ่ึงจะชวยใหอาจารยได
ทราบถงึปญหาและขอมูลตางๆทีบ่กพรองของนิสติทีเ่กิดขึ้นระหวางการทําศลิปกรรมนิพนธและแนะนํา
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ใหนิสิตแกไขปญหาไดอยางราบร่ืนและผลักดันศักยภาพของนิสิตในการสรางสรรคผลงานออกมาได
อยางเต็มความสามารถ และควรเพ่ิงจํานวนอาจารยใหเหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนนิสติทีเ่พ่ิมขึ้น     
 3. ดานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพบวามีปญหาในการทาํ
ศิลปกรรมนิพนธอยูในระดับมาก ทั้งน้ีคณะศิลปกรรมศาสตรควรมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ตางๆ เก่ียวของกับการทําศิลปกรรมนิพนธเชน สถานที่แสดงผลงาน วสัดุอุปกรณสําหรับสราง
ผลงาน การอํานวยความสะดวกในดานบคุลากร แหลงคนควาหาขอมูล เปนตนใหมีความทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการของนิสิต เพ่ือใหการทําศิลปกรรมนิพนธมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน จากการศึกษาพบวามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
อยูในระดับปานกลาง เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีในกลุมเพื่อนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร  
คณะศิลปกรรมศาสตรควรมีกิจกรรมที่นิสิตตางสาขาวชิาไดทํารวมกนัอยางตอเน่ืองตลอดหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมการแลกเปลีย่นทัศนคติ ความรูระหวางสาขาวชิา ซึ่งจะนําไปสูการชวยเหลือกันซ่ึงกันและ
กันในระหวางการทําศิลปกรรมนิพนธ 
 5.  ดานการสนับสนุนจากครอบครัว จากการศกึษาพบวามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเพ่ือการทําศิลปกรรมนิพนธไดอยางเต็มศักยภาพครอบครัวมีสวนสําคญัเปน
อยางมาก เพราะเปนกลไกท่ีใหทั้งกําลังใจและแหลงเงินทุนสําหรบันิสติ ครอบครัวควรจะมีการติดตาม
การทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตอยางใกลชิดเพ่ือใหนิสิตมีกําลังใจในการสรางผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาการประเมินติดตามคุณภาพของการทาํศลิปกรรมนิพนธ เพ่ือทราบขอบกพรอง 
จุดออนของการทําศิลปกรรมนิพนธ และหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงการทําศิลปกรรมนิพนธให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2. ควรศกึษาความคิดเห็นของนิสิตของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เปดสอนคณะศลิปกรรมศาสตร 
และมีการทําศลิปกรรมนิพนธ เพ่ือประโยชนในการปรบัปรุงและพัฒนาการวางแผนและนโยบายที่
ตรงตามความตองการของผูเรียนและตลาดที่จะรองรับนิสิตที่จบการศึกษา 
 3. ควรศึกษาเปรยีบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต โดยจําแนกตามตวัแปร
อ่ืนๆ เชน อายุ ประสบการณทางศิลปะ เปนตน เพ่ือทราบอิทธิพลทีส่งผลตอการทําศิลปกรรมนิพนธ
มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. ชื่อ อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข 
    สังกัด คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. ชื่อ อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 

        สังกัด คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4.  ชื่อ อาจารย ดร.จตุพล ยงศร 
        สังกัด คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
    5.  ชื่อ อาจารย ดร. รวิวรรณ วรรณวไิชย 
         สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

 ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  

คําชี้แจง 

 1.แบบสอบถาม เรื่อง “ ปญหาการทําศลิปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นี้มีจุดมุงหมายเพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ

ของนิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เก่ียวกับความพรอมของ

นิสิต อาจารยที่ปรึกษา การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน และการ

สนับสนุนจากครอบครัว 

2.แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอนคือ 

    ตอนที่ 1 เปนการถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพและรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ

นิสิตปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตอนที่ 1 โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) หนาขอความที่เปนจริงและเติมในชองวาง 

1. เพศ 

(    ) ชาย 

(    ) หญิง 

2. กลุมวิชา 

(   ) กลุมวิชาออกแบบทัศนศิลป 

(   ) กลุมวิชาศิลปะการแสดง 

(   ) กลุมวิชาทัศนศลิป 

(   ) กลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากล 

3.  ผลการเรียน 

(    )   ตั้งแต 3.01 ขึ้นไป 

(    )   ตั้งแต 2.51 – 3.00 

(    )   2.50 หรือ ต่ํากวา 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ

นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

ตอนทายของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็น 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําถามเก่ียวกับปญหาหารทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิต

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานความพรอมของนิสิต  

ดานอาจารยที่ปรึกษา ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 

และดานการสนับสนุนจากครอบครัวตามความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในระดับมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบมีปญหาในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึงผูตอบมีปญหาในระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึงผูตอบมีปญหาในระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึงผูตอบมีปญหาในระดับนอยที่สุด 

 
ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

1 

ดานความพรอมของนิสิต 
ระยะเวลาในการเตรียมตวัหาขอมูลของนิสิต

ไมเพียงพอ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 ความมีวินัยตอตนเองของนิสิตในการให

เวลาสําหรับการทําศิลปกรรมนิพนธไม

เพียงพอ 
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ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

3 

 
นิสิตมีความทกัษะในเชิงปฎิบัติในการทํา

ศิลปกรรมนิพนธไมเพียงพอ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 นิสิตขาดความสนใจในเรื่องระยะเวลาในการ

ทําศิลปกรรมนิพนธ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 นิสิตมีงบประมาณไมเพียงพอในการทํา

ศิลปกรรมนิพนธ 

     

6 นิสิตขาดความตรงตอเวลาในการขอ

คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

     

7 

 

นิสิตขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

คนควาหาความรู เชน การใชคอมพิวเตอร 

     

8 นิสิตขาดความรูเก่ียวกับการขอรับบริการ

ตางๆท่ีคณะศลิปกรรมศาสตรจัดเตรียม

สําหรับสรางผลงาน 

     

9 นิสิตมีความวติกกังวลในการสรางผลงานให

สําเร็จ 

     

10 สุขภาพของนิสิตไมเอ้ืออํานวยในการสราง
ผลงาน 
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ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

11 

 
ดานอาจารยที่ปรึกษา 
จํานวนอาจารยมีไมเพียงพอกับนิสิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12 อาจารยสวนใหญมีเวลานอยในการให

คําปรึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 อาจารยขาดการกระตุนใหนสิิตเกิดความ

กระตือรือรนในการทําศิลปกรรมนิพนธ 

     

14 อาจารยไมเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความ

คิดเห็นในผลงานของตน 

     

15 อาจารยขาดการแนะแนวการแกปญหาที่

เกิดขึ้นระหวางขั้นตอนการสรางผลงาน

ของนิสิต 

     

16 อาจารยสวนใหญขาดการตดิตามความ

คืบหนาในการสรางผลงานของนิสิต 

     

17 อาจารยอธิบายเกี่ยวกบัขั้นตอน 

กระบวนการสรางผลงานไมคอยชัดเจน 

     

18 อาจารยไมคอยแนะนําแหลงคนควาที่

หลากหลาย 

     

19 อาจารยสวนใหญขาดการใหกําลังใจนิสิต

ในการสรางผลงาน 
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ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

20 อาจารยสวนใหญมีความคดิเห็นไม

สอดคลองกับนิสิตทําใหเกิดปญหาในการ

สรางผลงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21 

ดานการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
อุปกรณ เคร่ืองมือที่ชวยในการสรางสรรค

ผลงานของนิสิตขาดประสทิธิภาพไมทันสมัย 

     

22 จํานวนหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอจํานวน

นิสิต 

     

23 บริการหองสมุดมีหนังสือ เอกสารตํารา 

สําหรับคนควาไมเพียงพอ 

     

24 สถานที่แสดงผลงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร

จัดใหมีบริเวรคับแคบ 

     

25 นิสิตไมไดรับความสะดวกในการติดตอขอใช

บริการตางๆของทางคณะศิลปกรรมศาสตร 

     

26 บริการแหลงคนควาขอมูลสําหรับนิสิตมีไม
หลากหลาย เชน หองคอมพิวเตอร หอง 
โสตทัศนศึกษา 
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ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

27 

 
ชวงเวลาทีฝ่ายบริการกําหนดใหใชบริการ

ดานตางๆไมสะดวกสําหรับนิสิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

28 บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตรในการ

ใหบริการไมเพียงพอตอจํานวนของนิสิต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29 บรรยากาศของคณะศิลปกรรมศาสตรไม

สงเสริมความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

     

30 กฏ ระเบียบ ในการขอใชบรกิารตางๆไม

เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการรับบริการ

ของนิสิต 

     

31 

 
ดานความสมัพันธในกลุมเพื่อน 
ความรวมมือจากเพ่ือนในสาขาวิชาเดียวกัน

ในการทําศลิปกรรมนิพนธไมเพียงพอ 

     

32 เพ่ือนนิสิตในสาขาวิชาเดียวกันขาดการให

กําลังใจซึ่งกันและกัน 

     

33 ขาดการแนะนําวิธีการสรางผลงานจากเพ่ือน

นิสิตในสาขาวชิาเดียวกัน 

     

34 ในการทํางานเปนกลุมของนิสิตมักมีความ
คิดเห็นไมสอดคลองกัน 
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ขอที่ 

              
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

35 

 
นิสิตขาดความรับผิดชอบในการทํางาน

เปนกลุม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

36 นิสิตมีเวลาไมตรงกันจึงยากตอการทํางาน

เปนกลุม 

     

37 นิสิตมีความสมัพันธกับเพื่อนตางสาขา

นอยจึงยากตอการขอความชวยเหลือ 

     

38 การแลกเปลีย่นความรูซึ่งกันและกัน

ระหวางเพ่ือนยังไมเพียงพอ 

     

39 นิสิตขาดความชวยเหลือจากเพ่ือนรุนพ่ี

หรือรุนนองในสาขาวิชาเดียวกัน 

     

40 นิสิตไมไดรับความชวยเหลอืจากเพ่ือนเม่ือ

เกิดปญหาระหวางการทําศลิปกรรมนิพนธ 

     

 

 

 

41 

 

ดานการสนับสนุนจากครอบครัว 

เงินทุนที่ไดรบัจากครอบครัวไมเพียงพอ

ตอการทําศลิปกรรมนิพนธ 

     

42 นิสิตขาดกําลงัใจจากบุคคลในครอบครวั      
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ขอที่ 

 
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ 

ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 

43 

 
บุคคลในครอบครัวไมเขาใจกระบวนการทํา

ศิลปกรรมนิพนธของนิสิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

44 นิสิตไมไดรับคําแนะนําจากครอบครัวเม่ือ

เกิดปญหาระหวางการสรางผลงาน 

     

45 การปรึกษาระหวางนิสิตกับบุคคลใน

ครอบครัวยังไมเพียงพอ 

     

46 นิสิตขาดการกระตุนจากครอบครัวในการทํา

ศิลปกรรมนิพนธใหสําเร็จ 

     

47 นิสิตขาดแรงผลักดันจากครอบครัวเพ่ือ

เปาหมายในอนาคต 

     

48 นิสิตขาดความชวยเหลือโดยตรงจาก

ครอบครัวเนื่องจากภูมิลําเนาที่หางไกล 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

และคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม และคาอํานาจจําแนกรายขอ 

1. คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาเทากับ .978 

2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) ของแบบสอบถาม 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 4.230 16 2.995 

2 4.283 17 3.846 

3 5.694 18 4.506 

4 5.815 19 5.936 

5 3.344 20 4.562 

6 5.380 21 3.846 

7 3.293 22 3.494 

8 5.741 23 2.968 

9 3.192 24 4.604 

10 4.742 25 7.110 

11 5.372 26 8.731 

12 3.325 27 2.365 

13 4.264 28 4.230 

14 5.766 29 3.162 

15 3.751 30 9.021 
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ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

31 7.567 41 4.710 

32 8.841 42 3.754 

33 9.223 43 6.499 

34 9.535 44 11.666 

35 8.769 45 8.769 

36 5.701 46 3.997 

37 3.179 47 3.997 

38 5.235 48 5.495 

39 5.023   

40 3.480   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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