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        การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จาํแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวชิา ภูมิลําเนา และอาชีพ
ของผูปกครอง กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 381 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ 
        ผลการวิจยัพบวา 
        1. นิสิตมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
        2. นิสิตชายและหญิงมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกนั 
        3. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        4. นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับตางจงัหวัดมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ดานความเปนผูนํา และดานฐานทางวิชาการ ไมพบวาแตกตางกนั 
        5. นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกนัมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ ไมแตกตางกนั 
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         The purposes of this study were to investigate and compare the characteristics of 
students in Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University regarding to the aspects of 
leadership, virtue morality, creativity and academic base classified by gender, program of 
study, native home, and the occupation of parents.  The sample were three hundred and 
eighty one students studying in the first semester of 2011 academic year.  The instrument for 
data collection was a five-rating scale questionnaire.  Data were statistically analyzed by 
frequency, arithmetic mean, standard deviation, a t-test, one-way analysis of variance, and 
Scheffe´ paired test. 
         The findings revealed that: 
         1.  The characteristics of students in all aspects were at a high level. 
 2. There was no significant difference between the characteristics of male and 
female students in all aspects. 
 3.  There was a significant difference among the characteristics of students with 
different program of study in all aspects.   
 4. There was a significant difference between the characteristics of the students 
who live in Bangkok and metropolitan and the one who live in provinces in the aspects of 
virtue morality and creativity, except the aspects of leadership and academic base.   . 
 5. There was no significant difference among the characteristics of students with 
different occupation of parents in all aspects. 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี เพราะผูวิจยัไดรับความกรุณาอยางยิง่จาก 
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วฒันาณรงค ประธานควบคุม ปริญญานิพนธ อาจารย ดร.อรรณพ  
โพธิสุข กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ และคณบดีคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร อาจารย ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย กรรมการที่แตงต้ังเพิม่เติม ที่ใหขอเสนอแนะตางๆ 
เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับนีส้มบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ  อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู  และ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร อาจารย ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทกุทานในสาขาวิชาการอุดมศึกษาทีไ่ดใหความ 
อนุเคราะหและประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา และพี่ๆ เพื่อนๆ    
ที่ไมสามารถกลาวนามในนี้ไดทั้งหมด ที่คอยใหความชวยเหลือผูวิจัยในดานตางๆ และเปนกาํลังใจให
เสมอมา 
 ขอขอบคุณนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  

 สุดทายนี้ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับ คุณพอ คุณแม ที่ไดอบรมส่ังสอน 
สนับสนนุใหความชวยเหลือในการศึกษา และเปนกาํลังใจสําคัญทําใหผูวิจยัทาํปริญญานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาของปริญญานพินธฉบับนี ้ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครูบาอาจารย 
และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก และเกิด 
การแขงขันในทุกดาน สงผลใหการดําเนนิชีวิตในสังคมมีความสลับซับซอนมีปญหาเกิดข้ึนมากมาย  
คนในสังคมจาํเปนตองปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนนิชีวิตเพื่อใหอยูในสังคมยุคใหม (โกวทิ   
ประวาลพฤกษ. 2542 : 20) ซึ่งคนในสังคมยุคใหมควรมีขีดความสามารถสากล ไดแกความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชพี ทั้งกวางและ   
ลึก ความสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดรอบคอบ คิดอยางมี 
วิจารณญาณ ตลอดจนสามารถวางแผนแกปญหาเชิงอนาคตได (อําพล  จินดาวัฒนะ. 2542: 11) ใน 
การที่จะพัฒนาคนในยุคปจจุบันใหมีความสามารถดังกลาวไดนัน้ การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมาก  
เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพใหเกิดความสมดุลในดานปญญา จิตใจ และ
สังคม ทั้งในดานความคิด คานิยม และพฤติกรรม ทําใหเกิดคุณคาและคุณประโยชนในฐานะ ความ
เปนมนุษย เปนพลเมืองที่ดีมีวินยั มีคุณธรรมและใฝรูใฝเรียน มีคุณประโยชนแกสังคมในฐานะ เปน
ผูผลิต ผูสรางสรรค มีความรู ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงานใหสังคมมีความเจริญกาวหนา  
(โกวิท  ประวาลพฤกษ. 2542: 20-23) ทามกลางความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนอยางรวดเร็วนี ้สมาคม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National School Boards Associations of 
America – NSBA) ไดต้ังขอสังเกตวา มีแตเพียง “การศึกษา” เทานั้นที่เปนองคกรหลักของสังคมในการ
เตรียมความพรอมใหแกผูคนเพื่อการเผชญิกับสถานการณความเปล่ียนแปลงของโลก และการสราง
ความเชื่อมัน่ตอความสําเร็จของสังคมโลกในอนาคต ซึ่งนั่นยอมหมายความวา “การศึกษา” จะตอง
ไดรับการปรับเปล่ียนและปฏิรูปใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนนัน้ ๆ ดวยเชนกนั 
(NSBA.2004: ออนไลน)  
 สําหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยไดมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา  
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พงึประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนใน 
สถานศึกษาทกุแหง และเพือ่ใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกาํกับดูแล   
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา(สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554: ออนไลน) มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค ทัง้
ในฐานะพลเมืองและพลโลก (คนเกง คนดี และมีความสุข) เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การ
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พัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพฒันาที่เหมาะสมกับชวงวยั
พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทัง้ในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานกึทีพ่งึประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพฒันาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน และมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู การเรียนรู 
ความรู นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริม
และสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถงึปจจัยและเรียนรูอยางตอเนือ่ง
ตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม 
จะนาํมาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ 
รวมทัง้การเพิม่ศักยภาพการแขงขันของประเทศ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2554: ออนไลน)  
 ในการจัดการศึกษาดานศิลปกรรมศาสตร กระแสคล่ืนทางความคิดและรูปแบบของ
ศิลปวัฒนธรรมจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดหลั่งไหลเขาสูประเทศไทยอยูตลอดเวลา นับต้ังแตกอน
สงครามโลกคร้ังทีห่นึง่เปนตนมาไดทวีกาํลังแรงข้ึนทุกทีจนทาํใหความตองการเรียนรูถึงบอเกิดที่มาของ
ความคิด เกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน รูจักใชหลักสุนทรียภาพและวธิกีารสรางงานมี
จํานวนมากข้ึนในหมูของนสิิตนักศึกษา (กําจร  สุนพงษศรี. 2554: บทนาํ)  ซึ่งจากการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวทาํใหเกิดการพฒันากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในการศึกษระดับอุดมศึกษาเปน
การศึกษาศิลปะโดยตรง ซึง่ผูเขาเรียนจะตองไดรับการแนะแนวเปนอยางดีจึงตัดสินใจเลือกเขาเรียนได 
การสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษานั้นครูผูสอนควรจะตองมีความเช่ือในการพัฒนามนุษยใหเต็มตาม
ศักยภาพสองประการคือ เชือ่วาความใฝรูหรือทัศนคติแสวงหาเปนคุณสมบัติที่มีคายิ่งที่จะตองปลูกฝง
ใหแกนิสิตทุกคนและเช่ือวามนุษยสัมพนัธเปนคุณสมบัติที่มีคายิ่งที่ตองสรางใหนิสิตทุกคน  ดังนัน้เมื่อ
ตองการปลูกฝงใหเกิดก็ตองใหนิสิตไดทํากจิกรรมตางๆ มาก ๆ ใหศึกษาวิชาตางๆ เชน  ใหศึกษา
วิชาเอกและศึกษาวิชาโท วชิาเลือก เมื่อไดทํามาก ไดแกปญหามาก ความเชื่อมัน่ในตนเองก็จะเกิดและ
เมื่อเกิดความเชื่อมั่นแลว ใหรูจักมีมนษุยสัมพันธ ใหไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรมตาง 
ๆ ก็จะทําใหมทีัศนคติแสวงหากวางขวางและเห็นความสําคัญของสังคมเปนรูปธรรมมากข้ึน หากให
เชื่อตามความใฝรูอยางเดียว มีความเช่ือมัน่มาก อาจทาํใหเกิดการหลงตัวเองได เร่ืองนี้สําคัญมาก เมื่อ
ปลูกฝงความเช่ือมั่นใหแสวงหาแลว ตองใหมีมนุษยสัมพันธควบคูกนัไป หากเกิดคุณสมบัติเพียงดาน
เดียวจะเกิดการหลงตัวเองและเกิดทางอุดตันทางปญหาในที่สุด อยูในสังคมไมได ซึ่งทัศนคตินี้มี
ความสําคัญยิง่ในกระบวนการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม (วิรุณ  ต้ังเจริญ. 2546: 47-48)  
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีการพฒันา
กาวหนาภายใตปรัชญา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” มาโดยตลอด โดยมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนษุย ใหมีความรูประดุจนักปราชญ 
และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล และมีจุดประสงคหลักในการพัฒนานิสิต และการผลิตบัณฑิต
ของมหาวทิยาลัยที่มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะทีพ่งึประสงคซึง่ไดแก มีความสามารถในการ
วิเคราะห การสังเคราะห การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูใหม และมีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเปนบัณฑิตที่มีจิตสํานึกสูงตอสังคมและชุมชน ที่มุงชวยเหลือพัฒนาประชาชน
ผูดอยโอกาสตาง ๆ พัฒนาหลักสูตรและวิธกีารสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีลักษณะ 
ที่พงึประสงคสงเสริมการพฒันาศูนยขอมูลและแหลงความรูใหไดมาตรฐาน เนนการใหบริการทั้งใน
และนอกเวลาราชการ ทัง้ยังมีกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม   
และคุณคาของความเปนไทยเช่ือโยงกับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชวีิตอีกดวย 
วางแผน และประสานความรวมมือกับมหาวทิยาลัยทีม่ชีื่อเสียงในตางประเทศเพื่อรวมกนัผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตร สาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มข้ึน (กองแผนงาน สํานกัอธิการบดีฝายแผน และพฒันามหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2542: 83)  
 ปจจุบัน มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มคีณะวิชาที่จัดการศึกษา ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ
แพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะสหเวชศาสตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอม
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยัง่ยนื วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สํานักวชิาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ สํานักนวัตกรรมการ
เรียนรูและบัณฑิตวทิยาลัย ซึ่งหนึ่งในคณะวิชาของมหาวทิยาลัย คือ คณะศิลปกรรมศาสตรนั้นมี
ประวัติศาสตรที่ยาวนานคณะหนึ่ง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับ
การสถาปนาข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเพื่อใหเปนองคกรทางการศึกษาดาน
ศิลปกรรมศาสตรระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพอีกองคกรหนึง่ จากการที่แผนกวิชาศิลปศึกษา ได
กอกําเนิดข้ึนในคณะกรรมการการศึกษาวทิยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรในป พ.ศ.2511 นั้น 
นับเปนจุดเร่ิมตนของสังคมไทยที่ไดพัฒนาการศึกษาทางดานศิลปศึกษาในระบบโรงเรียน มาสูระดับ
ปริญญา ซึ่งกอนหนานั้นจะมีเพียงโรงเรียนเพาะชาง (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง) 
เพียงแหงเดียวเทานัน้ที่ผลิตนกัศึกษาทางดานศิลปศึกษาในระดับอนุปริญญา เมือ่แผนกวิชา
ศิลปศึกษาไดปรับตัวเปนภาควิชาศิลปวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ในป พ.ศ. 2518 จึงไดขยายการผลิตบัณฑติและงานวิชาการจากศิลปการศึกษาไปสู
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ศิลปะในแนวกวางยิง่ข้ึน โดยการเปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะ ซึ่งเปน
หลักสูตรที่มุงเนนความสามารถทางดานการออกแบบส่ือสารเปนหลัก จากการขยายตัวของสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจไทย บณัฑิตสวนใหญจากหลักสูตร ไดเขาไปมีบทบาทในงานออกแบบส่ือสารใน
สังคมสมัยใหมไดเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนการขยายตัวของภาควิชาศิลปะและ
วัฒนธรรม ในป พ.ศ. 2530 ไดมีการขยายบทบาททางดานศิลปกรรมศาสตร ไปสูการเปนคณะ
ศิลปกรรมศาสตร โครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร ไดรับการอนมุัติ เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2536 และประกาศในราชกจิจานุเบกษาในวนัที ่28 มิถนุายน พ.ศ. 2536 (คณะศิลปกรรมศาสตร.  
2550: 6) หลังจาก พ.ศ. 2536 ก็ไดรับการสถาปนาเปนคณะศิลปกรรมศาสตร ในระดับปริญญาตรี เปด
สอนทัง้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 
เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑติถึงพทุธศักราช 2546 ไดเปดสอน
ในระดับปริญญาตรี 15 วิชาเอก ภายใต 8 สาขาวชิา ดังนี ้ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชา
การออกแบบสื่อสาร  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชา
นาฎศิลป สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน (วิรุณ ต้ังเจริญ.  
2546: 12) 
 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงเนนพัฒนานิสิต ใหนิสิตเปน
ศูนยกลางการเรียนรู สรางนสิิตทุกสาขาใหมีความสงางามในอาชีพ พรอมทั้งความสามารถและความรู
ความคิดหรือทักษะกับปญญา ทกัษะกับวิชาการ พัฒนานิสิตใหเปนปญญาชนที่แสวงหา มีภูมิปญญา 
มีความคิด สรางสรรคทั้งตนเองและสังคม มีจิตสํานกึสาธารณะ มชีีวิต และมีวิชาชพี อยูเพื่อตนเองและ
เพื่อผูอ่ืน อยูอยางมีความสุข มีระเบียบวินยั และอยูใหเกดิสันติสุข (วิรุณ ต้ังเจริญ.2546: 56-58) และ
มุงเนนการพฒันาดานคุณลักษณะนิสิต 4 ดาน คือ ดานความเปนผูนํา โดยสงเสริมใหนกัศึกษามีความ
เปนผูนาํ มีความรูความสามารถที่จะโนมนาว หรือชักจงูบุคคลอ่ืนใหมาทาํงานรวมกนัไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่ดีงาม แสดงออกมาให
เห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม ดาน
ความคิดสรางสรรค โดยสงเสริมใหนักศึกษาสรางสรรคผลงาน และมีความสามารถในการคิดได
กวางไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเหน็ความสัมพันธเช่ือมโยงของส่ิงตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอ
ปญหา ทาํใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา และดาน
ฐานทางวิชาการ โดยใหนักศึกษามีความรูและทักษะในแตละสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมอยางรู
เร่ืองราวขอเทจ็จริงอยางแทจริง และแสดงออกเปนพฤติกรรมที่เรียกเอาส่ิงที่สะสม หรือจําไดออกมาให
ปรากฏ ใหสังเกตไดและสามารถวัดได (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2546: 221)    
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 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และนิสิตของคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกีย่วกับคุณลักษณะของนิสิตของคณะฯ พบวา                                                  
 1. ดานความเปนผูนํา นิสิตที่พบเห็นในปจจุบันยงัมีความเปนผูนาํที่ไมถกูตองเทาที่ควร การ 
เปนผูนาํนั้นตองสามารถรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนไดดวยแตนิสิตมีความม่ันใจและมีความตัวของ 
ตัวเองสูง นิสิตจึงไมคอยรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนจะใชการตัดสินใจแตเพียงผูเดียว (ปรวัณ   
แพทยานนท. 2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้นิสิตบางคนยังไมรูจักกาลเทศะตอสาธารณะ นิสิตยงัขาด 
ความเชื่อมัน่ในตัวเอง ขาดความรับผิดชอบและยังไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยังไมกลาที่
จะเปนผูนํา (วทิวัส กรมณีโรจน. 2553: สัมภาษณ) ในการทํางานรวมกนัเปนกลุม นิสิตบางคนไมคิดที่
จะเปนผูนําคิดแตจะเปนผูตามแตเพียงอยางเดียว (ระววิรรณ  วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ)  อีกทัง้ยัง
มีทัศนคติกับการเปนผูนําที่ผิด โดยคิดวาจะตองแขงขันใหตัวเองไดเปนผูนาํเพื่อเอาชนะผูอ่ืนและบาง
คนไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือลงมือทํากจิกรรมเนื่องจากชอบตามเพื่อน (มาดาพร       นอย
นิตย. 2553: สัมภาษณ)                                                                                                                                    
 2. ดานคุณธรรมจริยธรรม นิสิตสวนใหญไมตรงตอเวลา มคีวามออนนอมถอมตนนอย 
(อภิธรรม กําแพงแกว. 2553: สัมภาษณ) และบางคนไมรูจักการแบงปน การใหอภัย และไมคอยมี
ความเสยีสละ เหน็ประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม (มาดาพร นอยนิตย.2553: สัมภาษณ) 
และบางสวนทุจริตในการสอบ กลับบานดึกและอางกบัผูปกครองวา ตองอยูทํากจิกรรมหรือทํารายงาน
ที่มหาวทิยาลัย (นาํพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ)                                                                           
 3. ดานความคิดสรางสรรค นิสิตบางคนยงัไมสามารถใชแนวความคิดสรางสรรคผลงานได
เนื่องจากการทํางานเปนกลุม เมื่อเพื่อนคิดแลวก็ไมชวยเพื่อนคิดที่จะสรางสรรคงาน บางคนไมรูจักการ
วางแผนและแกปญหาในการสรางสรรคอยางแทจริงหรือบางคนก็ข้ีเกยีจที่จะคิดและสรางสรรคผลงาน 
พอถึงเวลาที่ตองสรางสรรคผลงานของตนเองอาจจะมีการลอกเลียนแบบผลงานเกาจากรุนพีห่รือจาก
การสรางสรรคผลงานทีม่ีอยูแลว (ระวิวรรณ วรรณวิไชย. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้นิสิตบางคนยังมี
ความเขาใจงานของตนเองอยูเพียงผูเดียวจงึสงผลตอการถายทอดในการสรางสรรคผลงาน (มาดาพร 
นอยนิตย. 2553: สัมภาษณ)                                                                                                    
 4. ดานฐานทางวชิาการ นิสิตสวนใหญขาดความสนใจทีจ่ะใฝหาความรูใหม ๆเพราะคิดวา
ตัวเองมพีื้นฐานทางวิชาการอยูแลว บางสวนมีพืน้ฐานทางวิชาการไมเทากนัและยงัขาดการเอาใจใสตอ
การเรียนเกือบทุกวชิาจะสนใจในบางวิชาทีต่นเองชอบเรียนเทานั้น ไมชอบแสดงความคิดเหน็เม่ือมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน ขาดความกระตือรือรนในการศึกษาเลาเรียน ไมชอบซักถามในเร่ืองที่ไมเขาใจ
ชัดเจน (เมธี  พันธุวราทร. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนีน้ิสิตบางคนยงัไมคอยสนใจติดตามขาวสาร
บานเมือง และหลังจากเลิกเรียนแลวก็ไมไดขวนขวายทีจ่ะเขาหองสมดุเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
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แตจะใชการคนควาขอมูลตาง ๆ ทัง้ทีเ่กี่ยวกับดานการเรียนและเร่ืองทั่ว ๆ ไปผานทางอินเตอรเนต็แทน
การเขาหองสมุด (อภิธรรม กําแพงแกว. 2553: สัมภาษณ) และยังชอบจับกลุมคุยกนั หรือไมก็กลับไป
นอนพักผอน ดูโทรทัศน หรือเลนอินเตอรเน็ตที่บานหรือหอพัก แตก็มบีางสวนที่ใชเวลาหลังเลกิเรียนใน
การออกกาํลังกาย (นาํพงศ อินทรทูต. 2554: สัมภาษณ) 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4 ดาน ตามการมุงเนนพัฒนานิสิตของคณะ ไดแก ดานความเปนผูนาํ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ เพื่อไดทราบถึงคุณลักษณะ
ของนิสิตในปจจุบัน ซึง่นิสิตถือวาเปนปจจัยสําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร ดังนัน้การวิจยัในคร้ังนี้จะ
ชวยใหไดขอมลูที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในฝายตางๆ ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เพื่อนาํมาปรับปรุงและพัฒนาใหนิสิตมีคุณลักษณะที่ดีตลอดจนเปนประโยชนตอการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันานโยบายทางการศึกษา และเปนประโยชนตอคณะศิลปกรรมศาสตรตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนสิิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวชิา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารยของคณะศิลปกรรมศาสตร
ตลอดจนผูเกีย่วของ เพื่อใชในการดําเนนิงานเพื่อพัฒนานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนนิสิตที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเปนบัณฑิตทีพ่ึงประสงค และยังเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาของนิสิต  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย-   
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคปกติ ชั้นปที ่1-4  ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554จํานวนทั้งส้ิน 1,615 คน 
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 ตัวแปรที่ศกึษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.1 เพศ จาํแนกเปน 
   1.1.1  เพศชาย 
   1.1.2  เพศหญิง 
  1.2  สาขาวิชา จาํแนกเปน 
   1.2.1  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
   1.2.2  สาขาวิชการออกแบบส่ือสาร 
   1.2.3  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 
   1.2.4  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
   1.2.5  สาขาวิชานาฎศิลป 
   1.2.6  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   1.2.7  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   1.2.8  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 
  1.3 ภูมิลําเนา จาํแนกเปน 
   1.3.1  กรุงเทพและปริมณฑล 
   1.3.2  ตางจังหวัด 
  1.4 อาชีพของผูปกครอง 
   1.4.1 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   1.4.2 พนักงานหนวยงานเอกชน 
   1.4.3 ธุรกิจสวนตัว 
   1.4.4 คาขาย 
   1.4.5 อาชีพอิสระ 
   1.4.6 อาชีพอ่ืน ๆ  
 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. คุณลักษณะของนิสิต หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทาํของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังทีจ่ัดกลุมไว 4 ดาน ดังนี ้
  1.1  ดานความเปนผูนํา หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําทีแ่สดงออกถึง
ความเปนผูนาํ เปนบุคคลที่มคีวามรู ความสามารถที่จะโนมนาว หรือชักจูงใจบุคคลอ่ืนใหมาทาํงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณตาง ๆ โดยมีผูนําทําหนาที่เปนผูกํากับ ควบคุม ส่ังการให
การสนับสนุน ชวยเหลือหรือทําหนาที่อ่ืน ๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมในงานน้ัน ๆ เกิดประสิทธิผล 
  1.2  ดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถงึ ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออก
เกี่ยวกับเปนผูมีความดีงาม มีจิตสํานกึตอสวนรวม เห็นความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน มีมนษุยสัมพนัธที่ดีทั้งตอเพื่อนนสิิตรวมคณะ นิสิตตางคณะ รวมถงึคณาจารย บุคลากรใน
คณะและนอกคณะ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  1.3  ดานความคิดสรางสรรค หมายถงึ ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออก
ถึงการเปนผูมวีิสัยทัศน เล็งเห็นปญหาในระยะยาวและสามารถนําความรูมาแกปญหาหรือวางแผน
แกปญหาไดอยางเทาทนั เปนผูที่มีความเฉียบไว สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางสรางสรรค  
รวมทัง้เปนผูมคีวามสามารถในการคิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ สามารถมองเหน็ความสัมพนัธ
เชื่อมโยงของส่ิงตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอปญหา ทําใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลักษณะ
แปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา 
  1.4  ดานฐานทางวชิาการ หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทาํที่แสดงออก
เกี่ยวกับการรูเร่ืองราวขอเท็จจริงตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับทกัษะในการเรียนรูทางดานศิลปะ  ทฤษฎีพืน้ฐาน
ดานความรูทางศิลปะ และสามารถนํามาประยุกตใชกับการแสดงออกทางดานผลงานในการเรียนรูได
อยางเหมาะสม 
 2. สาขาวิชาในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถงึ 
  2.1  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ประกอบดวย วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ วิชา
เอกสารออกแบบแฟช่ัน วิชาเอกศิลปะเคร่ืองประดับ 
  2.2  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร ประกอบดวย วิชาเอกการออกแบบส่ือสาร 
  2.3  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา 
(ดนตรีไทย) 
  2.4  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา 
(ดนตรีสากล) 
  2.5  สาขาวิชานาฎศิลป ประกอบดวย วิชาเอกนาฎศิลปไทย วิชาเอกนาฎศิลปสากล 
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  2.6  สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา 
  2.7  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประกอบดวย วชิาเอกการแสดงและกํากับการแสดง 
วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ศิลปะการแสดง 
  2.8  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน ประกอบดวย วิชาเอกศิลปะจินตทัศน วิชาเอกเซรามิกส 
 3.  ภูมิลําเนา หมายถึง สถานทีท่ี่นิสิตอยูอาศัยกอนจะยายถิ่นเขามาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจาํแนกเปน 2 ประเภท คือ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล  และตางจงัหวดั 
 4. อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพของผูปกครองที่มอิีทธิพลตอการศึกษาของบุตรและ
อาชีพของผูปกครองทีท่ําใหนิสิตมีคุณลักษณะในการวจิัยคร้ังนี้แตกตางกนัออกไป ไดแก ขาราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานหนวยงานเอกชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย อาชีพอิสระ และอ่ืน ๆ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นิสิตชายและนิสิตหญิงมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกนั 
 2. นิสิตที่ศึกษาตางสาขาวิชากนัมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกนั 
 3.  นิสิตที่มีภูมิลําเนาตางกนัมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกนั 
 4.  นิสิตที่ผูปกครองมีอาชพีตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการแตกตางกนั 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ  
โดยนาํเสนอตามลําดับสาระดังนี้  
  1. ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะ  
  2.  คุณลักษณะที่พงึประสงคของนิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 3.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา 

4.  การจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 5.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 
1.  ความหมายและความสําคัญของคุณลักษณะ 
 ความหมายของคุณลักษณะ  
 มีผูใหความหมายของคําวา คุณลักษณะ ดังนี้  
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 253) ได    
กลาวถึงความหมายของคําวาคุณลักษณะ หมายถงึลักษณะประจําตัวที่ชี้ใหเหน็ถึงความดีที่เปนที ่
ตองการ สวนสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548: 2) กลาววา คุณลักษณะ หมายถึง  
ลักษณะที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรมจริยธรรม  
คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก  
 ลักษณะ (Characteristic)  หมายถงึ ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะพเิศษ ในนิยาม 
Competency ของ McClelland (1973)  และ Dubois & Rothwell (2004) ใชคําๆนี้อธิบาย 
ความหมายของ Competency วาเปนลักษณะเฉพาะทีท่ําใหคนๆนัน้ประสบความสําเร็จในการทาํงาน  
(อาสาสมัครวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ี 2554: ออนไลน ) 
 สรุปไดวา คุณลักษณะหมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษที่กระทําหรือแสดงออกถงึ
พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถทํางานอยางประสบผลสําเร็จและอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคมไดอยาง 
ปกติสุข 
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 ความสาํคัญของคุณลกัษณะ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.  2545 
ไดกลาวไวในมาตราท่ี 23 24  และ 26 เกีย่วกับการจัดการศึกษาสรุปไดวาตองเนนความสําคัญทั้ง
ความรูและคุณธรรมการจดักระบวนการเรียนรูตองบูรณาการความรูดานตางๆเชนความรูเกี่ยวกับ
ตนเองทักษะทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยตองผสมผสานสาระความรูเหลานัน้ใหได 
สัดสวนสมดุลกันรวมทัง้ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพงึประสงคไวใน
ทุกวชิาและใหสถานศึกษาจดัการประเมนิผูเรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกจิกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบการศึกษา  (สํานกันายกรัฐมนตรี. 2545: 13-15)  และ 
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่มนีโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมัน่ขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางกวางขวางและท่ัวถึงโดยคํานงึถงึการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญานอกเหนือจากการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยงัไดสงเสริมและสรางความตระหนกัใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ในคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธ ีและวิถีประชาธิปไตย  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2546: 54) 
 สรุปไดวา คุณลักษณะมีความสําคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู สถาบันการศึกษาตอง
มุงเนนใหนิสิตมีคุณลักษณะอันพงึประสงคตามความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาใหผูเรียนมีจติสํานึกตอสังคมไดอยางมีคุณคา 
 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตนักศึกษาเปนปจจัยสําคัญในสถาบันอุดมศึกษา เปนผูที่เขามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดนําไปประกอบอาชีพและสามารถพัฒนา
ศักยภาพตอตนเองและประเทศชาติตอไป นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีคุณลักษณะ
แตกตางไปจากกลุมอ่ืนโดยจําเปนตองมทีกัษะในการรับรู เลือกและใชประโยชนจากขาวสารไดอยาง
ฉลาดมีคุณคา และมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. (2554ข : ออนไลน) กลาววา ความ 
กาวหนาทางเทคโนโลยีอิทธพิลของส่ือสารมวลชนระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหมรวมทั้ง    
ความเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางของสังคมวัฒนธรรมและความคิดทําใหเด็กเยาวชนและนักศึกษาใน
วันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใชชีวติ การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงตางๆซึ่งสะทอน
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ถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post- 
modern) ในขณะเดียวกนัเร่ิมมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปล่ียนแปลงของชีวิตการทาํงานของบัณฑติ   
ในอนาคตที่แตกตางไปจากลักษณะงานปจจุบัน เชน การทํางานโดยมีหลายอาชีพทัง้ตลอดชวงอายุ 
การทาํงานหรือในขณะใดขณะหนึง่ การทาํงานไรสังกัด (Freelance) ความเสีย่งตอความไมแนนอน 
ของรายได การจับคูและเปล่ียนคูผูรวมงาน เปนตน ซึง่จะเปนเหตุใหเกดิความไมสอดคลองกัน 
(Mismatch) ระหวางการศึกษาและทกัษะอาชีพที่พงึประสงคในอนาคต นอกจากความเช่ียวชาญ 
เฉพาะศาสตรแลวความสามารถที่สําคัญไมยิ่งหยอนจะเก่ียวกับทกัษะการส่ือสาร การทาํงานเปนหมู 
คณะ การแกปญหา การรับความเสีย่ง การออกแบบ และความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอ 
ตนเองและตอผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจดัการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรมคานิยม 
การศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไมเพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูและ 
สมรรถนะที่จะชวยใหบัณฑิตสามารถอยูในตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดีทั้งดานการอยูรวมใน 
สังคม การสรางสรรคความรูเชิงปฏิบัติและความรูพื้นฐานทัง้ทางโลกปรัชญาและสังคม (สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. 2554ก : ออนไลน) การพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึง่จะเปนบัณฑิต
ที่ดีตอไปในอนาคตนัน้ จําเปนตองมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อใหคุณภาพ
ของบัณฑิตทกุระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตางๆตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับสาขา/สาขาวิชาทีเ่นนทกัษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู ดานทกัษะพิสัยโดย
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอยางนอยตอง
เปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ.  2554ก: 
ออนไลน) สอดคลองกับการพัฒนาบัณฑติในอุดมคติไทยของทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) พัฒนาและ
สงเสริมกระบวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ทัง้ในระดับเตรียมอุดมและระดับอุดมศึกษา 2) วางแผนแนวทางการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนนิสิตนักศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเนนให
มีความรูอยางแทจริงในดานวิชาการและวิชาชีพควบคูกบัการมีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เสริมสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน และนาํภูมิปญญาไทยมาบูรณาการใหเหมาะสมกับทองถิน่ ชมุชน และความกาวหนาทางดาน
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วิชาการและวิชาชีพ  4)  สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยใหสถาบันอุดมศึกษาในแตละ
ภูมิภาคเปนแมขายทางดานวิชาการ วิชาชีพ (สุวพร ต้ังสมวรพงษ.  2545: 1-2) 
 สวนสํานกังานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2547: 13) ไดออกประกาศ เร่ืองคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคของทบวงมหาวทิยาลัย เมื่อวนัที ่14 สิงหาคม 2540 และใหถอืเปนนโยบายในการปฏิบัติแก
สถาบัน อุดมศึกษาในสังกดัและในกํากบัของทบวงมหาวิทยาลัย โดยกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ดังนี ้
 1. เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและ 
วิเคราะหอยางเปนระบบ 
 2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 3. เปนผูมีความรูในศาสตรที่เกีย่วของกับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบนั 
 4. เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีวิตดวยความเหมาะสม 
 ไพฑูรย สินลารัตน (2540: 20) ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 10 ประการ คือ 
 1.   มองเหน็ทศิทางที่เหมาะสมของสังคมพรอมรับผิดชอบ 
 2.   เขาใจการเปล่ียนแปลงของโลกและนานาชาติตลอดเวลา พรอมมองเหน็ผลกระทบ 
 3.  มีความเช่ือมั่นและเปนตัวของตัวเอง 
 4.  มหีลักวิชาการ สามารถประยุกตใชได 
 5.  รับรูปญหาสังคม มีสํานกึรวมกับสังคม 
 6.  ติดตอและทํางานรวมกับคนอื่นใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.  รูถงึปญหามนุษยชาติ 
 8.  มีความรับผิดชอบ 
 9. มีจริยธรรม มีเหตุผล 
 10.  เปนผูนาํ 
 นอกจากนี ้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไดจัดทํากิจกรรมในโครงการ
พัฒนานิสิตนกัศึกษา เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม เพื่อเรงรัดพัฒนาศักยภาพนิสิต นกัศึกษา 
ใหมีความรูควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เปนนิสิตนกัศึกษาไทยทีม่ีทั้งความเกง ความดี และความ
รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคมโดยสวนรวม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จงึได
กําหนดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา ดังนี้(กําชัย จงจักรพันธ.  2545: 15-16) 
 1. นิสิตนักศึกษา เปนผูมีความรูดี หมายถงึ เปนผูรูจริงรูแจง ในสาขาวิชาที่เรียน ความรูดี
ควรหมายถงึ ความรูเกีย่วกบัโลก เกี่ยวกบัสังคม การเมือง วัฒนธรรม โดยทั่วไป และในยุคโลกาภิวัตน
บัณฑิตพงึมีความสามารถในการเรียนรูทีจ่ะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตดวย 
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 2. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข นิสิตนักศึกษาที่มีความรูดีแตเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะเปนนิสิตนกัศึกษาที่พงึประสงค 
เพราะนิสิตนกัศึกษาตองสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได ดังนัน้ นิสิตนกัศึกษาตองมคีวามสามารถใน
การนาํความรูมาปรับใชกับการทาํงานไดจริง รูจักปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ รูจักกาลเทศะ และทีสํ่าคัญ
นิสิตนักศึกษาตองสามารถดํารงตน ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 3. คุณธรรม จริยธรรม นิสิตนกัศึกษาที่พงึประสงค นอกจากตองเปนผูมคีวามรูดี สามารถ 
ทํางานไดและมีชีวิตที่เปนสุขแลว สังคมยงัคาดหวังใหบณัฑิตตองเปนคนดีของสังคมดวย นิสิต
นักศึกษาตองเปนผูที่ไมเพียงแครับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวไดเทานั้น แตตองชวยเหลือและ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติดวย นิสิตนักศึกษาตองเปนผูที่ยดึมั่นในความถูกตอง มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในเหตุผล ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย เคารพกติกา และคํานึงถงึความเปนธรรมใน
สังคม 
 สรุปไดวา คุณลักษณะของนสิิต นักศึกษาที่พงึประสงค จะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะ 
3 ดาน คือ มีความสามารถในการเรียนรู สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
สาเหตุที่ครอบคลุมไปดวย 3 ดานนัน้ เนื่องจากแตละคนมีความรู ความสามารถ มีสภาพจิตใจที่ดี มี
ความชาํนาญคลองแคลวในการประกอบกจิกรรมในดานตาง ๆ ได ก็ยอมจะทาํใหดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 
3.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา 
 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนิสิตนักศึกษา เปนปจจัยสําคัญในการสะทอนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และแสดงใหเห็นมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา ดังนัน้การพฒันา
ใหนิสิตมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมสอดคลองกับหนวยงานและสังคม ใหมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค นัน้ ประกอบไปดวยคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 
 3.1 ดานความเปนผูนํา 
 ความหมายของความเปนผูนํา 
 ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุมใหเปนหัวหนาเปนศูนยกลาง เปนผูกําหนด
เปาหมาย เปนผูประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับบทบาท และขณะเดียวกัน ก็สามารถทําใหสมาชิกภายใน
กลุมปฏิบัติงานรวมกนั มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กาํหนดไว 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2547:105)และมีนักวิชาการศึกษาไทยและตางประเทศหลาย
ทานไดใหคําจํากัดความของ “ผูนาํ” ไวดังนี ้
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 เซอโต (ศรุดา ชัยสุวรรณ.  2552: 3; อางอิงจาก Certo.  n.d.) กลาววา ผูนาํในองคกรยุคใหม
จะตองมีจิตวญิญาณ อันไดแก มีวิสัยทัศน (Visionary) มีความรักเหน็อกเห็นใจ (Passionate) มี
ความคิดสรางสรรค (Creative) มีความยดืหยุน (Flexible) มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspiring) มีนวัตกรรมใหม (Innovation) มีความกลา (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imaginative) 
ชื่นชอบการทดลอง (Experimental) และมีความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง (Independent) (ศรุดา 
ชัยสุวรรณ.2552:3) 
 เซ็นเตอร (กวี  วงศพุฒ.  2550: 15-16;  อางอิงจาก  Certer.  n.d.) ใหแนวคิดเกี่ยวกบั
ความหมายของผูนาํไว 5 ประการ คือ 
 1. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจการภายในกลุม เปนผูนาํที่มี
โอกาสติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง 
 2. ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งนาํกลุมหรือนาํกลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายซ่ึงวางไว
แมแตเพียงช้ีแนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนาํ ทัง้นีร้วมถึงผูนํากลุมที่ออกนอกลูนอก
ทางดวย 
 3. ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกเขาใหเปนผูนําของกลุม ซึง่
เปนไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติบคุคลเปนฐาน และมีความเปนไปไดสูง สามารถแสดง
พฤติกรรมของผูนําได 
 4. ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถแสดงความสามารถเพื่อ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการ เปนผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานลักษณะเฉพาะกลุมดวยการ
แสดงบทบาทและสอดแทรกสวนที่เปนอิทธิพลของตนตอกลุมไดมากที่สุด 
 5. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถนาํกลุมไปในทางที่ถูกตอง เปนบุคคลทีม่ีสวนรวมและ
เกี่ยวของโดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูนํา (กวี วงศพุฒ.  2550: 15) 
 นิกลีย, อีแวนส และลิน  (กวี วงศพฒุ.  2550: 15-16; อางอิงจาก Neagley, Evens และ 
Lynn. 1962.)  ไดใหความหมายของคําวา “ผูนาํ”ไว 6 ประการ คือ 
 1. ผูนํา คือ ศูนยกลางของกลุม (Central Figure) ซึ่งหมายถึงการที่ผูนําเปนศูนยกลางของ
กลุม เปนผูนาํที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมและ
นําความสนใจนั้นมาใชใหเปนประโยชนตอกลุม 
 2. ผูนํา คือ ผูกาํหนดเปาหมายของกลุม (Group Goal Determines) ซึ่งหมายถึงผูนําที่กลุม
ใหเปนผูตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายหรือจุดมุงหมายปลายทางในการดําเนนิการของกลุม 
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 3. ผูนํา คือ ผูทีก่ลุมเปนผูเลือกหรือผูที่เปนทีน่ิยมของกลุม (Sociometric Choice) ซึ่ง
หมายถงึบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม เพราะไดรับความนิยมเนื่องจากเหน็วามี
ความ สามารถและคุณสมบัติพิเศษที่จะนํากลุมได 
 4. ผูนํา คือ ผูทีม่พีฤติกรรมผูนาํ (Leadership Behavior) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่แสดงหรือ
ประพฤติปฏิบติัเปนผูนาํในเร่ืองตางๆเสมอ โดยอาจจะอาสาสมัครทาํเองก็ได หรือแสดงตนเปนผูนําใน
ขณะที่กําลังรวมกิจกรรมภายในกลุมก็ได 
 5. ผูนํา คือ ผูที่ปฏิบัติตามบทบาท (Role-Image) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่แสดงพฤติกรรมให
เปนไปตามบทบาทซ่ึงกลุมของเขาคิดวานาจะแสดงบทบาทเชนนัน้ ซึ่งเหน็พองตองกนัของสมาชกิ 
 6. ผูนํา คือ ผูกอใหเกิดความผสมผสานกลมกลืนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายกลุมที่ต้ังไว 
เปนผูต้ังใจและพยายามทาํความเขาใจความคิดเห็นของสมาชิก คํานงึถึงความสามัคคีเปนที่ต้ัง 
ในระยะตอมา นักการศึกษา นักสังคมศาสตรและนักจิตวทิยาไดรวมกันทําการสํารวจปญหาของความ
เปนผูนาํ ทําใหความเหน็มคีวามประณีตบรรจงข้ึน 
 สรุปไดวา ผูนาํ หมายถงึ บคุคลที่มีความเปนผูนาํ มีความรู ความสามารถทีจ่ะโนมนาว หรือ
ชักจูงใจบุคคลอ่ืนใหมาทาํงานรวมกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณตาง ๆ โดยมีผูนาํทาํหนาที่
เปนผูกาํกับ ควบคุม ส่ังการ ใหการสนับสนุนหรือทาํหนาที่อ่ืน ๆ เพื่อใหการทํากิจกรรมเกิดประสิทธิผล 
อีกทั้งผูนาํในยคุใหมจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความกลา มีความคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ ที่
สามารถใชกระบวนการคิดในการตัดสินใจไดอยางสรางสรรคและถูกตองเหมาะสม 
 
 ความสาํคัญของผูนํา 
 ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในระบบการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของหนวยงาน องคการ ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือผูนาํหนวยงาน องคการใดมีผูนําที่มีความรู มทีกัษะความสามารถ
รอบดาน หนวยงานนั้นยอมประสบความสําเร็จ อาจกลาวไดวา ผูนาํเปรียบเสมือนเปนหลักชัย เปนดวง
ประทีปของผูรวมงาน เพราะผูนํามีบทบาทหนาทีท่ี่สําคัญหลายประการ เชน เปนผูวางแผน กําหนด
นโยบาย เปนผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนหนวยงาน เปนสัญลักษณของกลุม เปนคนกลางตัดสินความ 
สามารถใหคุณใหโทษ เปนผูประสานความสัมพนัธ เปนผูรับผิดชอบ เปนนกัพัฒนาหนวยงาน องคการ
อยางมีเปาหมาย มีหลกัการเหตุผล เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง พัฒนางานที่สอดคลองกับสถานการณ 
เทคโนโลยีและวิทยาการของสังคมโลกที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว (บัญชา อ่ึงสกลุ.  2543: 15) 
 ชารี มณีศรี (2542: 135) ไดกลาวไววา ปจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารงานตาง ๆ คือ ผูนาํ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ การบริหารงานยุคโลกาภิวัตนที่หลักเกณฑการบริหารคอนขางพฒันาไปทางดาน
พฤติกรรมศาสตร ซึ่งไดมีการมุงเนนเร่ืองมนุษยสัมพนัธในการบริหารงานมากข้ึน นกับริหารชัน้นาํพบวา



 17 

ใน 4 องคประกอบทางการบริหารงาน อันไดแกบุคลลากร วัสดุ เคร่ืองมือ การเงนิ และการจัดการที่ดี ส่ิง
ที่เปนส่ิงสําคัญที่สุด คือ คน คนที่เปนผูนาํ พฤติกรรมผูนําเปนส่ิงสําคัญยิ่ง สําหรับความสําเร็จในงาน
ดานตาง ๆ ขององคการ ผูนาํที่ไมมีความสามารถยอมจะเปนผูนําทีท่ําลายขวัญของบุคคลากรและเปน
ผลทําใหการทาํงานในดานตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขาม ผูนาํที่มีความสามารถอาจมผีล
ทําใหเปล่ียนลักษณะของบุคคลากรผูรวมงานใหกลับกลายเปนกลุมทีม่ีความขยนัขันแข็ง และชวยให
องคการประสบความสําเร็จได ดังนั้น องคประกอบอันสําคัญยิ่งที่จะขาดมิไดของหนวยงาน คือ บคุคลที่
ทําหนาที่ผูนาํ ผูเปนหวัหนา หรือเปนผูบงัคับบัญชาของหนวยงานนั้น และตองทาํหนาที่รวมพลังทัง้หลาย 
เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย ผูนาํเปนองคประกอบที่สําคัญทีจ่ะนาํมาซ่ึงผลสําเร็จ
ของการบริหารงาน เพราะเปนผูริเร่ิม กระตุน ชักจงู ชี้นาํและกําหนดทิศทางใหเกิดการปฏิบัติใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงใหไดมาซึ่งวัตถปุระสงคที่ตองการ ผูนําจะตองดําเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบบริหารงาน
โดยใหไดรับความรวมมือรวมใจจากผูใตบงัคับบัญชา   หรือผูเกี่ยวของ ภาระหนาที่ อันสําคัญยิง่ประการ
หนึง่ของผูนําที่ตองสนใจเปนพิเศษ คือ การสรางบรรยากาศการทํางานขององคการที่พงึประสงค เพื่อ
สรางขวัญกาํลังใจและพลังในการปฏิบัติหนาที ่เปนส่ิงจูงใจบุคลากรผูรวมงานใหเกิดความพึงพอใจ มี
ความยนิดีในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพการทาํงานที่
กอใหเกิดประสิทธิผล 
 สรุปไดวา ผูนาํเปนองคประกอบสําคัญทีท่ําใหงานบรรลุเปาหมาย ผูนําเปนองคประกอบที่
สําคัญที่จะนํามาซ่ึงผลสาํเร็จของการบริหารงาน คนทีเ่ปนผูนาํจะตองมีพฤติกรรมเปนส่ิงสําคัญยิง่ใน
การทาํกิจกรรมและการทาํงาน การมีผูนําที่ดีจะสามารถมีผูตามที่ดีดวย อาจกลาวไดวาผูนาํเปนส่ิง
สําคัญที่จะนํางานไปสูการมปีระสิทธิภาพของการทาํงานนัน้ ๆ ได 
 
 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วกับความเปนผูนํา 
 สมยศ นาวกีาร (2546: 151) ไดทําการศึกษาคนควา รวบรวมเรียบเรียงผลงานดานแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเปนผูนําหนวยงาน องคการในยุคตาง ๆ ซึ่งขอสรุปจากผลงานการศึกษาคนควา
ดังกลาว มีดังตอไปนี้ นักวิชาการดานการบริหารและศาสตรที่เกี่ยวของ นอกจากจะมีความคิดเหน็และ
ขอสรุปที่แตกตางกนัในเร่ืองความหมายของผูนาํแลว ยงัมีความคิดเหน็เกีย่วกับความเปนผูนําที่
แตกตางกนัตามสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม พัฒนาการของแนวคิดตาง ๆ เหลานี ้ไดมีการ
รวบรวมเปนหลักเกณฑและต้ังเปนทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนผูนาํ ซึง่พอจะจําแนกไดเปน 4 กลุม 
แนวคิดไดแก ทฤษฎีเชงิคุณลักษณะผูนาํ (Trait Theories) ทฤษฎีเชงิพฤติกรรม (Behavioral 
Theories) ทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situational Theories) และทฤษฎีเชงิปฏิรูป (Transformational 
Theories)ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเนนในดานคุณลักษณะผูนาํ ซึง่มีทฤษฎีดังนี ้
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 ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูนํา (Trait Theories) 
 สตอกดิล (สมยศ นาวกีาร.  2546: 163-164; อางอิงจาก Stogill. 1948)  กลาววา ทฤษฎี 
เชิงคุณลักษณะผูนําเช่ือวา บุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการที่จะชวยสนับสนนุให
เขาเปนผูนําได ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะ ดังนี ้
 1. คุณลักษณะทางดานรางกาย ไดแก รูปราง อายุ สวนสูง น้าํหนัก และการมีรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง 
 2. คุณลักษณะดานภูมหิลัง ไดแก สถานภาพและฐานะทางสังคม การศึกษา ความคลองตัว 
และความไวตอการรับรูสภาพแวดลอมทางสังคม 
 3. คุณลักษณะดานสติปญญา ไดแก ความรอบรู สติปญญาเฉลียวฉลาด ความสามารถใน
การใชภาษาและการส่ือสาร ความคิดริเร่ิมและสรางส่ิงทีเ่ปนแบบอยางที่ดี ความสามารถในการ
พิจารณาตัดสินเหตุการณ และการแสวงหาความรูอยูเสมอ 
 4. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก ความเปนตัวของตัวเอง เปนคนเปดเผย ตรงไปตรงมา 
ความสามารถในการปรับตัว ความตองการเปนผูนาํ ความมัน่คงในอารมณ ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความพยายาม ความทะเยอทะยาน ความสามารถทนตอภาวะความเครียด ความมีสุนทรีภาพ ความ
ราเริง และมีอารมณขัน 
 5. คุณลักษณะดานงาน ไดแก ความรูความสามารถในหนาที่การงาน การมีภาระหนาทีก่าร
งานทีก่ระทาํเปนประจํา ความกระตือรือรนในการปฏิบัติภาระหนาที ่ความปรารถนาท่ีจะทาํงานใหดี
ที่สุด มีผลงานสําเร็จ และมีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
 6. คุณลักษณะทางดานสังคม ไดแก การใหการยอมรับในบุคคลอ่ืน การมคีวามรับผิดชอบ
ตอบุคคลและสังคม ความพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืน ความสามารถในการเขาสังคม การใหความรวมมือ
กับสวนรวม และการไดรับการยอมรับและช่ืนชมจากครอบครัว ญาติมิตร ผูรวมงาน ชุมชนและสังคม 
 สรุปไดวาตามทฤษฎีเชงิคุณลักษณะผูนาํดังกลาว ผูนําที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่การงานไดดีมี
ประสิทธิภาพ คือ ผูนําที่มีคุณลักษณะทีท่ัง้ทางดานรางกาย ดานภูมิหลัง ดานสติปญญา ดานบุคลิกภาพ 
ดานการงานและดานสังคม 
  
 คุณลักษณะความเปนผูนาํ 
 ผูนําเปนบุคคลที่มีความสามารถในการทาํใหสมาชิกภายในหนวยงานของตนเล่ือมใสศรัทธา
ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถเพือ่บรรลุวัตถุประสงครวมกนั ผูนําจึงมีความสามารถพิเศษกวา
ผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนทาํในส่ิงที่ตนตองการ โดยผูอ่ืนยนิดีทาํเชนนั้น ความเปนผูนาํ เปนลักษณะสวนตัวของแต
ละบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับกลุม เปนความสามารถทีเ่กิดระหวางทีม่ีการ
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ทํางานรวมกัน หรืออยูรวมกนัในเหตุการณเดียวกนั ซึง่มีผลที่จะทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสู
เปาหมายและประสบความสําเร็จ บุคคลจะมีความเปนผูนํามากหรือนอยข้ึนอยูกับประสบการณและการ
ฝกฝนของแตละบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น การเปนผูนาํจึงตองมีคุณลักษณะที่สําคัญที่เหมาะสมบางอยาง 
จึงสามารถทําใหกลุมตาง ๆ เกิดความสามคัคีเปนอันหนึง่อันเดียวกนั และมุงทีจ่ะดําเนินกิจกรรมการ
ทํางานไปในแนวทางเดียวกนั (วเิชียร วิทยอุดม.  2547: 419-420) นอกจากนี้ ธารทพิย ธรรมสอน 
(2542: 236)  ไดศึกษาวิเคราะหเอกสารและสรุปคุณลักษณะที่ผูนําควรจะมี ไวดังนี ้
 1. ชอบการสังคม 
 2. มีความมั่นคง 
 3. มีความคิดริเร่ิม 
 4. รูวิธีที่จะทาํงานใหสําเร็จ 
 5. มีความมั่นใจในตัวเอง 
 6. มีความกระตือรือรนพรอมรับสถานการณ 
 7. สามารถรวมงานกับบุคลอ่ืนๆ ไดดี 
 8. สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน 
 9. สามารถส่ือสารและเปนที่ไววางใจได 
 นิตย สัมมาพนัธ (2546: 35-36) ไดกลาวถึงผลงานทีน่กัวิชาการประมวลผลการศึกษาและ
วิจัยเกีย่วกับคุณลักษณะของความเปนผูนาํไววา ผูนําทีป่ระสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีพลังการทํางานสูง มีความมุงมัน่ที่จะทาํงานใหประสบความสาํเร็จ 
 2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4. มีสติปญญาความสามารถในการคิด 
 5. มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 6. มีความสามารถในการจูงใจคน 
 7. มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและปรับส่ิงอ่ืนใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 8. มีความซ่ือสัตยและโปรงใส 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547ก: 108) ไดใหขอสรุปคุณลักษณะของความ
เปนผูนาํที่ดี ไวดังตอไปนี ้
 1. เปนกนัเอง เปนคนใจกวาง 
 2. มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
 3. แนะนาํ ชี้แจง ถายทอดวิธทีาํงานเกง 
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 4. มีน้ําใจ 
 5. เห็นคุณคาของคน มองโลกในแงดี 
 6. มีศิลปะในการจูงใจ 
 7. ยิ้มแยมแจมใส ควบคุมอารมณไดดี 
 8. มีความรับผิดชอบสูง มวีินยั 
 9. มีความสามารถในการทาํงานเปนทีม 
 สรุปไดวา คุณลักษณะความเปนผูนาํเปนลักษณะที่แสดงใหเหน็ถงึความเปนผูนําที่มอียูใน
ตัวเองของแตละบุคคล และจะแสดงออกมาเม่ือไดมีการทํางานรวมกนัเปนกลุม บุคคลจะมีความเปน
ผูนํามากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับประสบการณ การมีความมั่นใจในตนเอง มีความมุงมั่นกับงานนั้น ๆ 
และประสบการณที่ไดรับจากการฝกฝนจะสามารถทําใหกระบวนการการทํางานเกิดความสําเร็จได 
 
 การเสริมสรางความเปนผูนํา 
 การสงเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานสังคม ใหสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนใหเปนผูนํา
และผูตามที่ดีนั้น การสงเสริมนิสิตนกัศึกษาใหทํากจิกรรมในตําแหนงผูนํานิสิตนกัศึกษา จะทําใหนิสิต
นักศึกษาเกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณตรงจากการทํางาน เพราะการทํางานในตําแหนงผูนําทํา
ใหนักศึกษามปีฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีการติดตอกับอาจารยและบุคคลภายนอกมากข้ึน จงึเปน
การเพิม่ทกัษะและประสบการณทางดานสังคมและการทํางานใหกับนิสิตนักศึกษา การทํางานและการ
แกไขปญหาตาง ๆ ของสโมสรนิสิตนักศึกษาและองคกรนิสิตนักศึกษา เปนการฝกผูนําและผูตามที่ดี 
เปนการสรางภาวะผูนําใหแกนิสิตนกัศึกษา ใหสามารถนําทักษะและประสบการณออกไปปฏิบัติงาน
ในโลกของความเปนจริงไดเปนอยางดี (สําเนาว ขจรศิลป.  2538: 144-145)  
 ดวยความเชื่อม่ันวานิสิตคืออนาคตของประเทศนิสิตนักศึกษาคือปจจัยที่สําคัญของสังคม
และโลกอนาคต ถาสังคม มหาวิทยาลัย ครอบครัว สรางนิสิตนักศึกษาที่ไรคุณภาพ โลกและสังคมใน
อนาคตยอมไรคุณภาพดวย ในทางกลับกนัถานิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะในความเปนผูนาํโดย
สมบรูณ โลกและสังคมยอมดีงามดวยคุณภาพและความดีงามของนสิิตนักศึกษา ตองหลอหลอมรวม
ไวในทกุศาสตร ทุกคณะ สถาบัน สํานัก ทกุรายวชิาและทุกกิจกรรมสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ ดังนี ้ (มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: ออนไลน) 
 1.  เรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูทุกลมหายใจเขาออก ยอมชวยใหเราฉลาด รอบรู เปนคนดี
และปรับตัวได   
 2.  คิดเปนทาํเปน ชวยใหเราคิด พูด และทําเปนส่ิงเดียวกนั ไมใชดีแตพูด  
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 3. หนกัเอาเบาสู ชีวิตตองทาํงานหนัก รับผิดชอบ ทุมเทเสียสละ จะทําใหบุคคลประสบ
ผลสําเร็จอยางแนนอน    
 4. รูกาลเทศะเปนหนึ่งในวฒันธรรมของความเปนคนไทย กาละใด เทศะใด ที่เราควรกระทํา  
ควรพูดควรแสดงออกอยางเหมาะสม  
 5. เปยมจิตสํานกึสาธารณะ “มศว” คือผูให เราจึงภาคภูมใิจในความเปน “มศว” จาคะยอม 
เปนหนึง่ปจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต  
 6. มีทักษะส่ือสาร กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มีศักยภาพในการถายทอดความรู  
ความสามารถ  
 7. ออนนอมถอมตน อีกหนึง่ปจจัยที่สําคัญยิ่งของ “ความเปนไทย” รวงขาวที่มเีมล็ดเต็มเตง 
ยอมโนมลงสูดิน รวงขาวลีบยอมชูคอสูทองฟา  
 8. งามดวยบุคลิกบุคลิกภาพทีส่งางามทั้งรางกาย พฤติกรรมและจิตใจยอมเปนเสนหและ
บอกความเปนตัวตนของบคุคลนั้น 
 9. พรอมดวยศาสตรและศิลป พัฒนาสมองใหเต็มศักยภาพทัง้สองดาน การวนเวยีนอยูใน
ศาสตรของตนเองเทานั้นยอมคุดตันทางปญญา 
 สรุปไดวา การสงเสริมและพฒันานิสิตนกัศึกษาในดานกิจกรรมนัน้จะทําใหนิสิตนักศึกษาเกิด
การเรียนรู ทกัษะ และเกิดประสบการณในดานการทํางานของความเปนผูนาํ ซึง่ทาํใหนิสิตนักศึกษา 
สามารถเปนผูนําและผูตามที่ดีไดอีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานออกสูสังคมไดอยาง
แทจริง  
 
 3.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม  
 คุณธรรมและจริยธรรมเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน มีความเก่ียวเนื่องและซอนทับกัน 
อยู และมักจะใชควบคูกันไป จนทําใหเกิดความเขาใจโดยทั่วไปวาเปนคําที่มีความหมายเดียวกนั   
ในความหมายแลวความแตกตางของคําสองคํานี ้อยูทีคุ่ณธรรมจะคอนไปทางนามธรรม เปนความรูสึก 
นึกคิดที่อยูในจิตใจ และเนนคุณประโยชนที่เกิดข้ึน เชน ความโอบออมอารี อยากชวยเหลือผูอ่ืน   
ความใจเย็น เปนตน สวนจริยธรรมมองเหน็เปนรูปธรรมชัดเจนกวา  เปนพฤติกรรมที่สามารถมองเห็น 
ไดดวยตา และเนนในส่ิงที่เหนือกวาคุณประโยชน เชน การเปนสุภาพชน การมีสัมมาคารวะตอผูสูงวัย 
กวา ความรูสึกและการแสดงออกของการกระทําจึงเปนตัวกําหนดวาเปนคุณธรรมหรือจริยธรรม ซึ่ง 
ข้ึนอยูกับเจตนาของผูกระทาํ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 : 7–8) 
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 คําวา “คุณธรรม” ตรงกับคําในภาอังกฤษวา “Virtue” สวนคําวา “จริยธรรม” ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Morality” ดังนัน้ คําสองคํานี้จงึใชแทนกันไมได นกัปรัชญา นกัจิตวทิยา นัก
การศึกษาตลอดจนผูที่เกี่ยวของไดใหความหมายของคําสองคํานี้ไวดังตอไปนี ้
 
 คุณธรรม (Virtue) 
 “คุณธรรม” เปนคําประสมของคําวา “คุณ” และ “ธรรม” คําวา “คุณ” หมายถงึ ประโยชนตอ
ตนเองและประโยชนตอผูอ่ืน และคําวา “ธรรม” หมายถึง ส่ิงที่ควรปฏิบัติ ดังนัน้ “คุณธรรม” จึงหมายถึง 
ส่ิงที่ปฏิบัติแลวเกิด (คุณ) ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2544:7-8) 
 ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 21) ไดอธิบายความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง หลักธรรมที่
สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในข้ันสมบูรณ อันเต็ม
เปยมไปดวยความสุข ยินดี การกระทําที่ดียอมมีผลผลิตของความดี คือ ความชื่นชมยกยอง การเปนผู
มีคุณธรรม คือ การปฏิบัติตนอยูในกรอบที่ดีงาม 
 ติตัส (กนกวรรณ วิวฒันะนศิษฎ. 2545: 9; อางอิงจาก Titus. 1936: 200) กลาววา คุณธรรม  
เปนลักษณะนสัิยที่ดีของอุปนิสัย เปนคุณภาพหรือนิสัยของมนุษยซึ่งคนทัว่ไปชมเชยและเหน็คุณคา 
เปนการจัดระเบียบของแรงกระตุนทางจิตใจ เปนเจตคติหรือรูปแบบการแสดงออกซึง่คุณคา ความดี
ทางศีลธรรม สวนวอลเตอรและคนอ่ืน ๆ (Walter; et al.  1966: 801)  กูด (Good. 1973: 641) และ
พจนานกุรมของลองแมน (Longman dictionary of American English. 2004: 829) ไดให
ความหมายของคําวาคุณธรรมไว 2 ประการที่มีความสอดคลองกัน ดังนี ้
 1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่ทาํจนเคยชิน 
 2. คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม ซึ่ง 
เกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม 
 สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง ลักษณะคุณงามความดีทีม่ีอยูในจิตใจของแตละบุคคล หรือ
ความรูสึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ดีที่จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
 
 จริยธรรม (Morality) 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.  2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 291) ไดให
ความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไววาหมายถงึ ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Ethic”ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําวา “Ethos” ในภาษากรีก ซึง่หมายถึง 
ขอกําหนดหรือหลักการประพฤติปฏิบัติอยางถกูตอง และตรงกับคําในภาษาลาตินวา “Mores” ซึง่
ตอมากลายเปนคําวา “Morality” ในภาษาอังกฤษ  และมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “จริยศาสตร” 
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(Ethics) ในปรัชญา ซึ่งเปนเร่ืองของการคนหาความจริงเกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติในสังคม ซึ่ง
ถือวาถูกตองหรือดี และส่ิงซึ่งถือวาผิดหรือช่ัวไมควรประพฤติ แลวกาํหนดเปนมาตรฐานไว (ขวัญฤดี  
ขําซอนสัตย.  2542: 14; อางอิงจาก พระยาอุมานราชธน.  2516: 409)  และลองแมน (Longman 
dictionary of American English. 2004: 478) ไดอธิบายความหมายของคําวาจริยธรรมไววา เปน
ความถกูตองหรือความบริสุทธิ์ของพฤติกรรมของการกระทําส่ิงหนึ่งในขณะที่เพียเจต  (สมพร  พงษ
เสถยีรศักด์ิ.  2546: 8; อางอิงจาก Piaget.  1960: 1) ไดอธิบายไววา จริยธรรมเปนลักษณะ
ประสบการณของมนุษยและหนาที่เกีย่วกบักฎเกณฑในการใหความรวมมือกับการจัดเตรียมทางสังคม
ในเร่ืองความสนใจ อนามยับุคคล และความสัมพันธรวมกันในรูปของส่ิงที่ควรกระทาํและสิทธิ ์สวนกูด 
(Good.  1973: 2) กลาวถงึจริยธรรมวาเปนการปรับพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของ
ความเชื่อของแตละในสังคมหนึง่ ๆ เกี่ยวกบัอุปนิสัยและความประพฤติ วาอะไรเปนสิ่งที่คนทัง้หลาย
พยายามจะประพฤติปฏิบัติ สําหรับโคลเบอรก (Kohlberg.  1984: 518-522)  ไดใหความหมายของ
จริยธรรมไว 2 ประการ คือ 
 1. จริยธรรมหรือความรับผิดชอบสวนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลตัดสินวาการกระทํา 
อันไหนถูกตอง มีจริยธรรม ก็จะตัดสินใจกระทาํส่ิงนั้นหรือการกระทาํนัน้ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคล
อ่ืน เชน ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยนั ความอดทน เปนตน 
 2. จริยธรรมสากล หมายถึง ส่ิงใดที่สังคมสวนใหญเห็นวาถูกตองดีงาม ก็เอาเกณฑนัน้มาใช 
เปนจริยธรรมสากล เปนการกระทําที่ทาํลงไปแลวบุคคลอ่ืน ๆ เหน็พองตองกันวาเปนความดี เชน การมี
จิตใจเอ้ืออารี การเสียสละ เปนตน 
 สรุปไดวา จริยธรรมเปนการกระทาํที่ดีงามที่เกิดจากการมีคุณธรรมในเรื่องนั้น ทีก่อใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวมจากการศึกษาความหมายของ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ดังกลาว
ขางตน จะเหน็ไดวาคําสองคํานี้มีความหมายที่มีความสัมพันธกนัอยางใกลชิด กลาวคือ คุณธรรมเปน
สภาพความดีงามที่มีอยูในจิตใจของแตละบุคคล เปนความรูสึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ดี 
สวนจริยธรรมเปนความประพฤติที่ดีงามแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม และเปนไปตามบรรทัดฐาน
ของสังคม อีกทั้งยังเปนตามความสํานกึทีดี่ในจิตใจ กระทําเพราะเปนสิ่งที่ดีงามถูกตอง ไมใชกระทํา
เพราะมกีฎระเบียบหรือสถานการณบีบบังคับ คุณธรรมและจริยธรรมจะมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
แตจะขอบเขตไมเทากัน คุณธรรมนั้นมีขอบเขตรวมส่ิงทีดี่งามถกูตองที่ทกุสังคมยอมรับ แตจริยธรรม 
จะเปนส่ิงที่บุคคลควรประพฤติโดยคํานงึถงึประโยชนตอสวนรวม และเมื่อนําคําสองคํานี้มารวมกันแลว 
สรุปไดวา “คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง คุณลักษณะทีดี่งาม แสดงออกมาใหเหน็เปนรูปธรรม และ
เปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม 
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 ความสาํคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว 
พรอมทัง้ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารที่สามารถส่ือสารถงึกนัทัว่ทัง้โลกภายในระยะเวลา
อันส้ัน สงผลใหประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรูขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดํารงชีวติของ
เพื่อนรวมโลก และถือเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตนโดยขาดการคิดวิเคราะหถึงความเปนมาและ
เหตุผลที่แทจริงอยางถกูตอง ซึ่งปรากฏอยูในสังคมปจจุบัน และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทีสุ่ด (กรมวิชาการ.  2539: 1) ดังจะเห็นไดจากขาวการฉอฉลของผูมีอํานาจทางการเมือง 
การประพฤติผิดทางเพศ การทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการ การทุจริตในการสอบเขาศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีที่ทนัสมัยเปนเคร่ืองมือ รวมทั้งปญหาการขายบริการทางเพศ
ของนิสิตนกัศึกษา เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการหยอนยานทางดานคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนในชาติเปนอยางมาก และควรทีจ่ะไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
 อริสโตเติล (Aristotle) ไดอธิบายเร่ืองชวีิตมนุษยและคุณธรรมไวในผลงานสําคัญชือ่ 
Nicomachean Ethics ไววา การที่บุคคลจะเปนผูมีคุณธรรมไดไมไดหมายถึงการที่บคุคลนั้นมีความรู
เร่ืองของคุณธรรม เชน ความกลาหาญ ความยุติธรรมแลวประพฤติปฏิบัติตามหลักการนัน้อยางมัน่คง 
อริสโตเติลถือวาการที่บุคคลมีความรูเร่ืองความกลาหาญ ความยุติธรรมแลวสามารถตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติไดโดยใชเหตุผลเปนพืน้ฐานอยางเหมาะสมกับสถานการณ เวลา และตัวบุคคล บุคคลเชนนีไ้ด
ชื่อวาเปนผูมีคุณธรรม หรืออาจกลาวอีกนยัหนึ่งไดวา อริสโตเติลเนนลักษณะทีก่ารแสดงออกถึง
คุณธรรมมากกวาการมีความรูเร่ืองคุณธรรม เพราะบางคนรูวาคุณธรรมคืออะไร แตก็ไมอาจปฏิบติั
ตามนัน้ ตามทรรศนะของอริสโตเติล ผูมีคุณธรรมจะตองเปนผูที่มกีารกระทาํที่แสดงออกถึงลักษณะ
ของคุณธรรม เชน ความกลาหาญ ความรูจักประมาณตน ความเปนผูมีปญญา และความยุติธรรม 
อยางสม่ําเสมอ (พระมหาจูลอม ชูเล่ือน.  2546: ออนไลน; อางอิงจาก Edge; & Groves.  1999: 30) 
 โกสินทร รังสยาพนัธ (ปราณี ต้ังใจดี.  2540: 9; อางอิงจาก โกสินทร รังสยาพนัธ.  ม.ป.ป.) 
ไดรวบรวมขอความที่ผูรูไดกลาวถงึความสําคัญของคุณธรรม สรุปไววา คุณธรรมเปนพืน้ฐานการ
แสดงออกของการกระทําที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งคุณธรรมที่เปนบอเกิดจริยธรรมและ
เปนแกนของคานิยม คุณธรรมเปนส่ิงที่ดีงามที่ควรปลูกฝงและดํารงรักษา คุณธรรมนั้นผูกพนัอยูกบั
ความสุข คือ เปนเหตุใหพบความสุข และเปนวธิีการที่ดีที่สุดในการดําเนนิกิจกรรมทกุอยาง จงึควร
สรางสมคุณธรรมเพื่อนํามาซึ่งความเปนอยูที่ดี และความเต็มสมบูรณในชีวิต คุณธรรมเปนส่ิงที่ผูกพัน
อยูกับคนดีและความด ีและเปนส่ิงที่อยูในความควบคุมของตัวเราเกีย่วพนัอยูกับความเคยชินของการ
ประพฤติดี และกอใหเกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ คือ เมื่อฝกคุณธรรมดานหนึ่งแลวจะเกิดคุณธรรมดานอ่ืน ๆ ไป
ดวย 
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 สําหรับจริยธรรมเปนคุณลักษณะที่จาํเปนมากในการอยูรวมกันในสังคม สังคมใดประกอบดวย
บุคคลที่มีจริยธรรมสูงจํานวนมาก ยอมเต็มไปดวยความสงบสุขและเอ้ือตอการพัฒนา ในทางตรงกันขาม
สังคมใดประกอบดวยผูทีม่ีจริยธรรมตํ่าจํานวนมาก สังคมนั้นจะยุงเหยิง รุนแรง และอาจนาํไปสูความ
วิบัติได สําหรับสภาพสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 กลาวไดวาอยูในภาวะวิกฤตทางจริยธรรม ทัง้นี้
เนื่องมาจากความลมเหลวทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรงที่ไมเคยปรากฏมากอนในชวงระยะเวลาที่ผานมา 
ความซับซอนของปญหาเหลานี้จะยังคงอยู ถาหากไมมกีารพัฒนาคุณภาพทางดานจริยธรรมของบุคคล 
(ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ.  2543: 1) 
 สรุปไดวา คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมาก เพราะเปนรากฐานของความเจริญรุงเรือง
ของสังคม และเปนส่ิงทีก่ําหนดความเจริญและความลมสลายของสังคม ดังนัน้ผูบริหารประเทศ 
นักวชิาการดานการศึกษา และผูที่เกีย่วของตองตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะแกปญหา 
เรงพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในทกุระดับช้ัน รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาคุณธรรม
และจริยธรรมในสังคม และหาทางปลูกฝงใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบุคคลสามารถที่
จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และชวยกันทาํประโยชนใหแกสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่
สถาบันอุดมศึกษา จะตองทาํหนาที่เปนแหลงที่เพาะคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกนสิิตนกัศึกษา เพื่อให
สามารถนําความรูที่ไดมาใชในทางที่ถูกและเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ คือ เปนทัง้คนดีและ
คนเกง อันสงผลใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางสงบสขุ 
 
 แนวคิดและทฤษฏทีี่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 ในวงการจิตวทิยา ไดมีนกัจติวิยาหลายกลุมไดสรางทฤษฏีจริยธรรมข้ึนมา เพื่อมุงหวังจะ
อธิบายและทาํนายจริยธรรมของมนษุยในดานตางๆ และในดานจิตวทิยาการศึกษาไดกลาวถึงความ
จําเปนที่ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฒันาการของมนษุยในดานคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กวัยตางๆ รวมทัง้องคประกอบสําคัญเกีย่วกับพัฒนาการทางจริยธรรม เพื่อจะไดชวยในการจัด 
การเรียนการสอน และการอบรมผูเรียนใหเปนคนดี ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
หรือเปนคนดีมีศีล (สุรางค  โควตระกูล.  2541: 65-72)  ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอทฤษฏีที่สามารถปรับ
ใชและมีความเก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ทฤษฏีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) และทฤษฏีความตองการของมาสโลว (Maslow)  
  
 ทฤษฏพีัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) 
 โคลเบิรก (กรมวิชาการ.  2541: 39; อางอิงจาก Kohlberg.  1979: unpaged)  เชื่อวาการ
พัฒนาการทางสติปญญาและอารมณเปนรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม นอกจากนี ้
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โคลเบิรกยังไดพบความสัมพนัธระหวางจริยธรรมกับลักษณะอ่ืนๆของมนุษย ในการศึกษาผลงานของ
นักวจิัยตางๆ ที่สําคัญคือ ความสัมพนัธระหวางจริยธรรมกับระดับสติปญญาทั่วไป และความสัมพันธ
ของจริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกวาในอนาคต แทนที่จะรับเอาผลที่เล็กนอยกวาใน
ปจจุบัน ซึ่งลักษณะมุงอนาคต ผูที่มีจริยธรรมสูงยังเปนผูที่มีสมาธิดี มคีวามสามารถควบคุมอารมณ
ของตน และมีความภาคภูมใิจในตนเองและสภาพแวดลอมสูงกวาผูที่มีจริยธรรมตํ่า นอกจากนี ้
โคลเบิรก (Kohlberg) ยังไดนําแนวความคิดของเพียเจต (Piaget) มาทาํการศึกษาตอ และพบวา
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนษุยนั้นมิไดบรรลุจุดสมบูรณในบุคคลอายุ 10 ปเปนสวนมาก แตมนุษย
ในสภาพปกติจะมีพฒันาการจริยธรรมอีกหลายข้ันตอน จากอายุ 11-25 ป และการใชเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทาํอยางใดอยางหน่ึงในสถานการณตางๆยอมแสดงใหเห็นถึงความเจริญทาง
จิตใจของบุคคลไดอยางมีแบบแผนและยังอาจทาํใหเขาใจพฤติกรรม ของบุคคลในสถานการณตางๆ  
 
 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) 
 มาสโลว (กรมวิชาการ.  2541: 44-48; อางอิงจาก Maslow.  1943: unpaged) กลาววา 
ตามแนวคิดจติวิทยามนุษยนิยม (Humanistic theory) เปนแนวความคิดที่ใชกันมากในการพัฒนา
มนุษย โดยมีความเชื่อพืน้ฐานวามนษุยมีความดีและมีคุณคาตอการยอมรับ ถาส่ิงแวดลอมนัน้
เอ้ืออํานวย แรงจูงใจของมนษุยและกระบวนการพฒันามุงไปสูสัจการแหงตนนัน้สวนใหญเปนลําดับข้ัน 
ซึ่งไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานเพื่อเกิดความอิสระ ในการเติมเต็มในลําดับข้ันตอไป 
 มาสโลว (Maslow) ไดแบงลําดับข้ันตอนความตองการพืน้ฐานของมนษุยออกเปน 5 ข้ัน ดังนี ้
 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานที่มี
อํานาจมากทีสุ่ดและเห็นไดชัดที่สุดจากความตองการทัง้หมด เปนความตองการที่ชวยในการดํารงชีวิต 
ไดแก ความตองการอาหาร น้ําด่ืม อากาศ การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการ
ความอบอุน แรงขับของรางกายเหลานี้จะเก่ียวของโดยตรงกับความอยูรอดของรางกาย ความพงึพอใจ
ที่ไดรับในข้ันนี ้จะกระตุนใหเกิดความตองการที่สูงกวา และถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะ
สนองความตองการพื้นฐานนี้ กจ็ะไมไดรับการกระตุนใหเกิดความตองการในระดับที่สูงข้ึนไป 
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับ
ความพึงพอใจแลว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสูข้ันใหมตอไป ซึ่งข้ันนี้เรียกวา ความตองการความ
ปลอดภัยหรือความรูสึกมัน่คง (Safety and security) มาสโลวกลาววา ความตองการความปลอดภัยนี้
จะสังเกตไดงายในทารกและเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ตองการความชวยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยจากคนอ่ืน 
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 3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and love needs)  
ความตองการนี้จะเกิดข้ึนเมือ่ความตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับ 
การตอบสนองแลว บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของ โดยการสรางความสัมพนัธกับ
ผูอ่ืน เชน ความสัมพนัธภายในครอบครัวหรือกับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญ
สําหรับบุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิง้ ไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจาก
สังคม ความรักที่แทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกที่ดี ความสัมพนัธของความรักระหวางคนสองคน  
จะรวมถงึความรูสึกนับถือซ่ึงกนัและกนั การยกยอง และความไววางใจแกกัน นอกจากนีม้าสโลวยงัย้ํา
วา ความตองการความรักของคนจะเปนไปในลักษณะทัง้การรูจักใหความรักตอผูอ่ืนและรูจักทีจ่ะรับ
ความรักจากผูอ่ืน การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนส่ิงที่ทาํใหบคุคลเกิดความรูสึก
วาตนเองมีคุณคา บุคคลทีข่าดความรักกจ็ะรูสึกวาชีวิตไรคา มีความรูสึกอางวางและเคียดแคน 
 4. ความตองการไดรับความนบัถือยกยอง (Self-esteem needs) เมื่อความตองการไดรับ
ความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผล และทาํใหบุคคลเกิดความพึงพอใจแลว 
แรงผลักดันในข้ันที่ 3 ก็จะลดลง และมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนที่ กลาวคือ มนษุยตองการที่จะ
ไดรับความนบัถือยกยองเปนลําดับตอไป ความตองการไดรับความนบัถือยกยอง แบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ  
  4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน และมีความเปน
อิสระ ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาตนมีคุณคา และมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงาน 
ภารกิจตาง ๆ และมีชีวิตที่เดนดัง 
  4.2  ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (Esteem from other) คือ ความ
ตองการมีเกียรติยศ การไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพและช่ือเสียง
เปนทีก่ลาวขานและเปนที่ชืน่ชมยนิดี มีความตองการทีจ่ะไดรับการยกยองชมเชยในส่ิงที่ตนกระทํา ซึ่ง
ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของตนไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
 5. ความตองการสูงสุดของมนษุย (Self-actualization) คือ การคนพบตนเอง เปนบทเร่ิมตน
ของการศึกษาตลอดชีวิต คานิยมสูงสุดของมนษุย ที่มีความรักและศักด์ิศรีในตน มีวนิัย มีจริยธรรม 
และมีประสิทธิผลในการดําเนินชีวิตและอาชีพ 
 แนวคิดตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลสูการ
เปนผูทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิัยในตนเอง และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย การพฒันาจากข้ัน
เบ้ืองตนไปสูข้ันตอไปนั้น “ความพอ” ของบุคคลนอกจากจะข้ึนอยูกับสภาพทางกายแลว ยงัข้ึนอยูกับ 
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“ความรูสึกพอ” อีกดวย จงึมไิดหมายความวา ทุกคนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน
เทา ๆ กนั 
 สรุปไดวา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ลักษณะของผูทีม่ีจริยธรรม
สูงจะยงัเปนผูที่มีสมาธิดี มคีวามสามารถในการควบคุมอารมณของตนได และการใชเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระทาํอยางใดอยางหน่ึงในสถานการณตาง ๆ ยอมแสดงใหเหน็ถงึความเจริญ
ทางดานจิตใจของบุคคลนั้นไดอยางมีแบบแผนและทาํใหเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ
ตาง ๆ ได อีกทั้งการเปนผูทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมนัน้ถือเปนผูทีม่ีวนิัยในตนเอง และเปนผูที่รูจักพอกับ
ความตองการของตนเอง 
 
 การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 เนื่องจากสภาพในสังคมปจจุบันนัน้มีความขัดแยงกับส่ิงทีพ่ึงปรารถนาในอนาคต สังคมไทยใน
ปจจุบนัมีระดับมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมตํ่าลง ทัง้ที่คุณธรรมจริยธรรมและความดีงามของ
คนในสังคมถอืวาเปนรากฐานการดํารงอยูของสังคมนัน้ ๆ สาเหตุเนือ่งมาจากคานยิมการเปนสังคมที่
เปดรับอิทธิพลและคานิยมจากภายนอกประเทศไดงายผานส่ือตาง ๆ โดยขาดการกล่ันกรองสวนบุคคล
ในการนํามาใชอยางรอบคอบ ประกอบกับระบบการศึกษาของไทยที่เปนอยูมีลักษณะของการอนุรักษ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีเดิมมากกวาการสอนใหรูจักประเมินคุณคาและประยุกตวฒันธรรมและคานิยม
ที่รับมาจึงเปนเหตุใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมตกตํ่าลง (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ.  2539: 
20-23)พฤติกรรมของบุคคลในสังคมโนมเอียงไปทางมักงาย ตามใจตน ละเมิดกฎระเบียบวนิัย และ
หยอนยานในความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เพราะการศึกษาเนนพัฒนาแขงขันความรูดานวิชาการมากกวา
การปลูกฝงระเบียบวนิัยและคุณธรรมใหแกบุคคล ภาพสะทอนของสังคมดังกลาวบงบอกวา การศึกษา
ไมสามารถพฒันาคนทางดานจิตใจใหเปนไปตามเปาหมายได (สุภาพ เครือเนตร.  2542: 13-31) 
นอกจากนัน้แลวระบบการศึกษาของไทยไดแยกสวนระหวาง “วิชาการ” กับ “จริยธรรม” อยางชัดเจน  
เมื่อกลาวถงึคุณธรรมจริยธรรมมักจะคํานึงถึงเพียงการสอน “วิชาจริยธรรม” ที่สอนใหรูวาทาํดีเปน
อยางไร ส่ิงใดที่ควรทาํ ส่ิงใดที่ไมควรทํา ซึ่งเปนส่ิงที่ดีแตมักจะไมไดผลในทางปฏิบติัจริง เนื่องจากผูเรียน
ไมสามารถประยุกตจริยธรรมที่เรียนใหเขากับวิชาชีพของตนได ดังนั้น ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควร
หวนกลับมาคํานงึถงึระบบการศึกษาที่มุงเนนกระบวนการสรางจิตสํานึกทางจริยธรรมภาคปฏิบัติ เพื่อ
สรางคนรุนใหมที่ไมกอปญหา แตเปนคนทีส่รางสรรคส่ิงที่ดีงามแกสังคมและประเทศชาติ (เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศศักด์ิ.  2541: 109-110) 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ 
และเจตคติที่เหมาะสม แตเจตคติเปนส่ิงที่สรางยาก วชิาชีพทุกสาขาจําเปนตองมจีรรยาบรรณ และ
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คุณธรรมกํากบัความรูของตน โดยเฉพาะในสาขาที่มกีฎหมายรับรองใหมีสิทธิการประกอบวิชาชีพ 
สามารถกระทาํการเฉพาะเร่ืองเปนพิเศษได เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญช ีเปนตน การสราง
คุณธรรมจริยธรรมตองใหเกดิเปนวิถชีีวิตทีน่ิสิตนักศึกษามีครูอาจารยเปนแบบอยาง สามารถแยกแยะ
ส่ิงทีถู่กออกจากส่ิงที่ผิดได การเรียนเชิงปฏิบัติหรือดวยประสบการณที่ผสานคุณธรรมเขาไปดวยจึงมี
ความสําคัญ จริยธรรมทางวิชาการก็มีขอกําหนดไมใหลักขโมยความคิดของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมให
ลอกผูอ่ืนโดยไมแจงทีม่าของความคิดไมใหพูดหรือเขียนส่ิงที่เปนเท็จ เปนตน ผูทีทุ่จริตฉอราษฎรบัง
หลวงทัง้ในหมูนักการเมือง ขาราชการระดับสูง นักธุรกิจ นักวชิาชีพ และบุคคลตาง ๆ เปนผูที่จบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยูไมนอย จงึมีเสียงเรียกรองจากสังคมใหเนนการสรางจริยธรรมและ
คุณธรรมใหแกบัณฑิต ความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรมของบัณฑิต ประเทศจะ
เจริญอยางมัน่คงแข็งแรง ตองเนนการสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคม รวมทั้งผูที่ไดรับการศึกษาดี 
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเปนสัดสวนไปดวย (จรัส  สุวรรณเวลา.  2545: 15-19) 
 สรุปไดวา การศึกษามุงเนนใหนิสิตนักศึกษามีความรู ความสามารถ ควบคูไปกับการมี
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนสิิตมีคุณสมบัติที่สมบูรณตามความตองการของสังคม จึงตองเนนการสราง
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมดวย นิสิตนักศึกษาจึงจะเปนบัณฑิตที่ไดรับทั้งการศึกษาที่ดีพรอมทัง้มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
  
 3.3 ดานความคิดสรางสรรค  
 ความหมายของความคิดสรางสรรค  
 ออสบอรน (ชาญณรงค พรรุงโรจน.  2546; อางอิงจาก Osborn. 1957: 23) กลาววา 
ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต (Applied Imagination) คือจินตนาการที่มนษุยสรางข้ึน
เพื่อแกปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยูมใิชเปนจนิตนาการทีฟุ่งซานเลื่อนลอยโดยทั่วไป ความคิด
จินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรคในการนาํไปสูผลผลิตที่แปลกใหมและเปน 
ประโยชน 
 กิลฟอรด (อารี พนัธมณี.  2547; อางอิงจาก  Guilford. 1959: 389) กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนสมรรถภาพทางสมองที่มลีักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ 
สามารถคิดไดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไหล และความคิดแบบอเนกนัยประกอบดวย
ลักษณะความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคลองตัว (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) 
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
 วอลลัค และโคแกน  (อารี พันธมณี.  2547; อางอิงจาก Wallach; & Kogan. 1965: 18) 
กลาววา ความคิดสรางสรรคหมายถึงความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ กลาวคือ เมื่อระลึกถงึส่ิง
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หนึง่ไดก็จะเปนสะพานชวยใหระลึกถงึส่ิงอ่ืนที่มีความสัมพันธกนัไดตอไปอีก เชน เมื่อเหน็คําวาปากกา
ก็นึกถึงกระดาษ ดินสอ ยางลบ 
 ทอแรนซ (อารี พนัธมณี.  2547; อางอิงจาก  Torrance. 1971: 211)  กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนความรูสึกที่ไวตอปญหาและสามารถรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ผานมา เพื่อสราง
รูปแบบอยางใหม ๆ ความคิดใหม ๆ หรือผลิตผลใหม ๆ ได 
 อารี พนัธมณี  (2547: 52)  กลาววา ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดจินตนาการประยุกตซึ่ง
นําไปสูการประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหม ซึง่เปนลักษณะที่ผูอ่ืนคาดไมถึงหรือมองขามเปนความคิด
หลากหลาย คิดไดกวางไกล 
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546: 21) ไดสรุปความหมายของความคิดสรางสรรค วา
หมายถงึความคิดที่มุงแกปญหาหรือประดิษฐคิดคนในแนวทางที่แปลกใหมแตกตางไปจากเดิมและมี
คุณคากอใหเกิดประโยชน 
 ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546: 44) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของ
สมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรียกวา ความคิดแบบอเนกนัย ทาํใหเกิดความคิดแปลกใหม
แตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพนัธของส่ิงตาง ๆ รอบตัว เกดิการ
เรียนรูและเขาใจ จนเกิดเปนปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ นําไปสูการประดิษฐ
คิดคนส่ิงแปลกใหม หรือเพือ่การแกปญหาโดยอาศัยประสบการณและความรูที่ส่ังสมมา 
 สรุปไดวาความคิดสรางสรรค หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคิดไดกวางไกล คิด
นอกกรอบ สามารถมองเหน็ความสัมพันธเช่ือมโยงของส่ิงตาง ๆ มีความไวในการรับรูตอปญหา ทาํให
เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม เหมาะสมกับการแกปญหา 
 
 ความสาํคัญของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการทางความคิดที่จะชวยใหบคุคลมี
ความสามารถในการคิด เขาใจปญหา และสามารถแกไขปญหาไดดี ซึ่งไดมีผูกลาวถงึความสําคัญของ
ความคิดสรางสรรคไว ดังนี ้
 เฮอรลอค (Hurlock.  1982: 319) ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคไววา 
ความคิดสรางสรรคใหความสนุก ความสุข และความพอใจแกผูเรียนและมีอิทธพิลตอบุคลิกภาพของ
ผูเรียน ไมมีอะไรที่จะทาํใหผูเรียนรูสึกหดหูใจไดเทากับงานสรางสรรค ถกูตําหนิ ถูกดูถกู หรือถกูวาส่ิงที ่
สรางข้ึนนั้นไมมีคา 
 เจอรซิล (เยาวพา เดชะคุปต.  2542; อางอิงจาก  Jersild. 1992: 153–158) ไดกลาวไววา 
ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอการเรียนที่สงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี ้
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 1. สงเสริมสุนทรียภาพ ผูเรียนจะช่ืนชมและมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตาง ๆ ที่ผูเรียนคิดข้ึนมาซ่ึง
ผูสอนควรทาํเปนตัวอยาง โดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของผูเรียน การพฒันาสุนทรียภาพแก
ผูเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนเห็นวาผลงานที่ผูเรียนคิดหรือสรางข้ึนมามคีวามหมายสําหรับตัวผูเรียน 
และสงเสริมใหผูเรียนรูจกัสังเกตส่ิงที่แปลกจากส่ิงธรรมดา ใหไดยนิในส่ิงที่ไมเคยไดยิน และหัดให
ผูเรียนสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
 2. เปนการผอนคลายอารมณ การทํางานอยางสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลด
ความกดดัน ความคับของใจ และลดความกาวราว 
 3. สรางนิสัยในการทํางานที่ดี ในขณะที่ผูเรียนทาํงาน ผูสอนควรสอนระเบียบ และนิสัยที่ดี
ในการทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหผูเรียนรูจักเก็บส่ิงของใหเปนที ่และลางมือเมือ่ทํางานเสร็จ 
 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และทดลอง ผูเรียนสวนใหญจะชอบทํากิจกรรมที่
สงเสริมใหตนเองไดใชจินตนาการในการสรางส่ิงใหม ๆ ดังนัน้ผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
จินตนาการของตนเองในการพัฒนาการทดลอง เชน ฝกใหผูเรียนสมมติตนวาเปนนกักอสรางหรือ
สถาปนิก 
 สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูเรียนเปนอยางยิ่ง ถาผูเรียนรูจักใช
ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู รูจักเขาใจสรางสรรคผลงาน และรูจกัแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
ผูเรียนจะมีทัศนคติและกระบวนการทางความคิดสรางสรรคอยางสมบรูณ 
 
 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
 1. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด 
  กิลฟอรด (อารี พนัธมณี.  2547: 56; อางอิงจาก Guilford. 1950) ไดนิยามวาความคิด 
สรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง
หลายมุม คิดไดกวางไกล คิดไดมาก แปลกแตกตางจากคนทัว่ไป Guilford ไดสรางแบบจําลอง
โครงสรางของสมรรถภาพของสมองข้ึน หรือแบบจําลองโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of 
Intellect Model ที่เรียกวา SI) มีลักษณะเปน 3 มิติ คือ เนื้อหา (Content) วิธกีารคิด (Operation) และ
ผลของการคิด (Product) ตามลําดับ 
  มิติที่ 1 เนื้อหา (Content) แบงเปน  3 ลักษณะ คือ ภาพ สัญลักษณ และพฤติกรรม 
  มิติที่ 2  วธิีการคิด (Operation) แบงเปน  5 ลักษณะ คือ การรู การเขาใจ การจาํการคิด
แบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัย และการประเมินคา 
  มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) แบงเปน 6 ลักษณะ คือ หนวย จําพวก ความสัมพันธ 
ระบบ การแปลงรูป และการประยุกต 
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  โดยที่ความคิดสรางสรรคอยูในมิติที่ 2  คือ วิธกีารคิดที่เปนความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) หรือความคิดกระจาย หมายถงึ ความสามารถในการคิดไดหลายทิศทาง 
สามารถเปล่ียนวิธีแกปญหาได นําไปสูผลิตผลของความคิดหรือคําตอบไดหลายอยาง ซึ่งแตกตางจาก
ความคิดเอกนยั ทีเ่ปนความคิดมุงหาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 
 2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของออสบอรน 
  ออสบอรน (ชาญณรงค พรรุงโรจน.  2546: 25; อางอิงจาก Osborn .1957) กลาววา  
ความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต เปนจนิตนาการที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อแกปญหายุงยากที่
ประสบอยู 
  กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของออสบอรน (พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ.  
2535: 17; อางอิงจาก Osborn. 1963)  ม ี7 ข้ัน คือ 
  1) ปญหาสามารถระบุประเด็นปญหาที่ตองการจะใชความคิดสรางสรรคใน 
การแกปญหา 
  2) การเตรียมและรวบรวมขอมลูเพื่อใชในการแกปญหา 
  3) วิเคราะหขอมลู คิดพิจารณาและแจกแจงขอมูล 
  4) การใชความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกตาง ๆ เปนข้ันพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบและหาทางเลือกทีเ่ปนไปไดไวหลาย ๆ ทาง 
  5) การบมเพาะความคิด (Incubation) และการทําใหกระจาง (lllumination) เปนข้ันทีท่ํา
ใหเกิดความคิดบางอยางข้ึนมา จากนั้นก็ทาํความคิดนั้นชัดเจนข้ึน 
  6) การสังเคราะหหรือการบรรจุชิ้นสวนตาง ๆ เขาดวย 
  7) การประเมนิผล เปนการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
 
 3. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของวอลลัคและโคแกน 
  วอลลัค และโคแกน  (อารี พันธมณี.  2547: 58; อางอิงจาก Wallach; & Kogan.  1957) 
อธิบายวาความคิดสรางสรรคหมายถึง ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ เมื่อระลึกถึงส่ิงหนึง่ไดก็
จะเปนสะพานชวยใหระลึกถงึส่ิงอ่ืนที่มีความสัมพนัธกนัตอไปไดอีก 
  กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของ วอลลัค และโคแกน( (พัฒนานสุรณ 
สถาพรวงศ.  2535; อางองิจาก  Wallach; & Kogan.  1957) ไดอธิบายวา กระบวนการเกิดความคิด
สรางสรรคเกิดจากความคิดส่ิงใหม ๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) แบงเปน 4 ข้ัน ดังนี ้
  1) ข้ันเตรียม (Perparation) การเตรียมขอมูลเกี่ยวกับปญหา 
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  2) ข้ันฟกตัว (Incubation) เปนข้ันที่ความคิดคุกรุนระยะวุนวายสับสน แกไขปญหา 
ไมได จึงลืมเสียชั่วคราว แตจริง ๆ แลวในจิตใตสํานึกยงัคงคิดอยู 
  3) ข้ันความคิดกระจาง (lllumination) เปนข้ันที่ความคิดสับสนนัน้ผานการเรียบเรียงและ
เชื่อมโยงสัมพนัธตาง ๆ เขาดวยกนั เกิดเปนภาพพจน 
  4) ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจนใหเหน็จริง (Verification) พิสูจนส่ิงที่คิดไดเพื่อนําไปใช
ตอไป 
 
 4.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของเดอ โบโน 
  เดอ โบโน (พฒันานุสรณ สถาพรวงศ.  2535; อางอิงจาก De Bono.  1982) กลาววา การ
วัดความคิดสรางสรรคจะตองวัดที่ผลผลิตของความคิดที่สามารถใชแกปญหาที่ตองการได และการคิด
เปนส่ิงที่เรียนรูได ฝกหัดสอนไดเหมือนทกัษะอ่ืน โดยจําแนกการคิดออกเปน 2 ชนิด คือ 
  1) การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) เปนการคิดเชิงตรรก (Logical Thinking)การคิด 
วิพากษวิจารณ (Critical Thinking) ระเบียบวิธทีางวิทยาศาสตร (Sciencetific Method) 
  2) การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เปนการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที ่
ครอบงําอยู ทาํใหเกิดแนวคิดใหม ๆ หลากหลาย 
 
 5. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอแรนซ 
  ทอแรนซ (Torrance: 1962) ไดนิยามความคิดสรางสรรควาเปนกระบวนการของ
ความรูสึกไวตอปญหา หรือส่ิงที่บกพรองขาดหายไป แลวรวบรวมความคิดต้ังเปนสมมติฐานข้ึน 
จากนั้นก็ทาํการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ังข้ึน 
  กระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีของทอแรนซ (อารี พนัธมณี.  2547: 38; 
อางอิงจาก  Torrance. 1965)  แบงเปน 5  ข้ัน ดังนี ้
  1) การพบหาขอเท็จจริง (Fact-Finding) ข้ันนีเ้ร่ิมต้ังแตเกิดความรูสึกกงัวลใจ สับสน  
วุนวายเกิดข้ึนในจิตใจ ไมสามารถหาปญหาไดวาเกิดจากอะไร จากจุดนี้ใหพยายามต้ังสติและ
พิจารณาดูวา ความยุงยาก วุนวาย สับสน หรือส่ิงที่ทาํใหเกิดความกงัวลใจนัน้คืออะไร 
  2) การคนพบปญหา (Problem-Finding) ข้ันนี้เกิดตอจากข้ันที่ 1 เมื่อไดพิจารณาโดย 
รอบคอบแลวจึงสรุปไดวา ความสับสนวุนวายใจนัน้ คือ การมีปญหาเกิดข้ึนนัน่เอง 
  3) การต้ังสมมติฐาน (Idea-Finding) ข้ันตอนนี้เกิดตอจากข้ันที่ 2 เมื่อรูวามีปญหา 
เกิดข้ึนกพ็ยายามคิดและต้ังสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใชทดสอบสมมติฐาน
ในข้ันตอไป 
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  4) การคนพบคําตอบ (Solution-Finding) พบคําตอบจากการทดสอบสมมติฐาน 
  5) การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance-Finding) ยอมรับคําตอบที่ไดจากการ
พิสูจน และคิดตอไปวา การแกปญหาหรือคนพบนี้จะนําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม
ตอไป เรียกวา New Challenges 
 สรุปไดวา จากแนวคิดทฤษฎีขางตน ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดหลายทิศทาง 
คิดหลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล คิดไดมาก ความคิดแปลกแตกตางจากคนทัว่ไป สามารถเปล่ียน
วิธีคิดในการแกไขปญหาได อาจกลาวไดวากระบวนการเกิดความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีนั้นเกิดจาก
ความคิดส่ิงใหม ๆ โดยการลองผิดลองถูก เปนความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิมซึ่งปด
กั้นแนวคิดอยูจึงกอใหเกิดแนวคิดอ่ืนที่สามรถนํามาพัฒนาเพื่อแกไขปญหาที่ตองการได 
  
 การเสริมสรางความคิดสรางสรรค 
 นัยนา อางสนัติกุล (2544: 22) ไดวิเคราะหองคประกอบสภาพแวดลอมมหาวทิยาลัยไทย 
พบวา องคประกอบสภาพแวดลอมมหาวทิยาลัยไทยทีม่ีอิทธพิลตอการเรียนรูทางวชิาการของนิสิต
นักศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน คือ บรรยากาศในการเรียน การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
สนับสนนุของเพื่อน บรรยากาศการบริหาร อาคารสถานที ่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 1. บรรยากาศในการเรียนการสอน เปนสวนหนึ่งในการเอ้ืออํานวยตอนิสิตในการเรียนรู 
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีจะสงผลตอการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของนิสิตได ดังเชน 
สมิธ และฮิลเดรท (อารี พันธมณี.  2547: 32; อางอิงจาก Smith; & Hildreth. 1971)  ทีม่ีความเห็นวา
บรรยากาศในการเรียนที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิดใหม ๆ แปลก ๆ ไมถูกควบคุมจากระเบียบวนิัยที่
เครงครัดจนเกนิไป อีกทั้งมกีารสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักแกปญหา ยอมเปนบรรยากาศการเรียนที่
สนับสนนุความคิดสรางสรรคของผูเรียน  
 นอกจากนี ้เดวิส (อารี พันธมณี.  2547: 49; อางอิงจาก Davis. 1972) ไดย้ําถงึการพฒันา
เสริมสรางความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียน คือการชวยใหผูเรียนไดคนพบความคิดใหมๆ และสามารถ
พัฒนาศักยภาพนั้นใหเจริญเต็มที่ตามความสามารถ และองคประกอบที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรค
นั้นข้ึนอยูกับเทคนิคและวธิกีารสอนของอาจารยผูสอน ซึ่งวิธกีารสอนเพื่อกระตุนใหเกิดความคิด
สรางสรรคมีเพียงบางวิธเีทานัน้ ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนจะเลือกใช 
  จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวาเทคนคิและวิธีการสอนของอาจารย นาจะเปนส่ิงสําคัญ
ที่จะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกนิสิต  
 2. การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนิสิต เปนสวนหน่ึง
ของงานดานกจิการนิสิต เพือ่พัฒนาใหนิสิตเปนบุคคลทีส่มบูรณพรอมทั้งดานสติปญญา สังคม 
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อารมณ รางกายและจิตใจ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนสิิตไดแสดงความสามารถ แสดงความคิด การ
ตัดสินใจ การทํางาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และรูจักการเปนผูนาํและผูตามที่ดีในสังคม เปนกจิกรรม
ที่นิสิตจัดข้ึนทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน โดยไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง 
แตนิสิตอาจนาํส่ิงที่เรียนมาใชประโยชนในการทํากิจกรรมได และอาจนําความรูและประสบการณที่
ไดรับจากการทํากจิกรรมไปใชในทางที่เปนประโยชนตอการเรียน เสริมการเรียนในสาขาวิชาของตนได 
มีการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจตามความสนใจของนิสิตแตละคน ไมมกีารใหคะแนน นิสิตจะ
เปนผูคิดและทํากจิกรรมตาง ๆ เอง โดยจะตองอยูในกรอบศีลธรรมอันดี และไมขัดตอกฎระเบียบของ
สถาบัน  
 3. การสนับสนุนของเพื่อน ออสติน (กรกช อัตตวิริยะนุภาพ.  2540; อางอิงจาก Austin  
.1996) พบวา การมีสวนรวมกับกลุมเพื่อนนิสิต มีผลตอการพัฒนานิสิตดานสติปญญาและดานจิตใจ 
สูง และลักษณะของกลุมเพื่อนและปริมาณการปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนจะมีอิทธพิลมากที่สุดตอการ 
พัฒนาของนิสิตในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการศึกษาและสวนตัว ซึง่กลุมเพื่อสวนใหญจะมีบทบาทนอกชั้น
เรียน 
  จากการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวากลุมเพื่อนนัน้ เปนสภาพแวดลอมของตัวนิสิตที่จะ
สงผลตอตัวนสิิตเอง เนื่องจากนิสิตอยูในวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ดังนั้น การคบเพือ่นที่มี
ลักษณะทีเ่อ้ือตอการสนับสนุนทางดานการเรียน การคิดสรางสรรคจะชวยใหนิสิตไดพัฒนา
ความสามารถในการคิดสรางสรรค ไมถูกปดกั้นหรือบ่ันทอนการคิดจากกลุมเพื่อน ขณะเดียวกนักลุม
เพื่อนจะเปนผูที่สงเสริมและสนับสนนุใหนสิิตไดพัฒนาความคิดสรางสรรคตอไป 
 4. บรรยากาศการบริหาร สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยที่ดีจะตองเปนมหาวทิยาลัยทีม่กีาร
บริหารที่ดี ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนาํแกนิสิต และเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนในการบริหาร รวมคิดรวม
สรางเปนการสรางเวทีการคิดสรางสรรคใหแกนิสิต 
 5. อาคารสถานที ่และส่ิงอํานวยความสะดวก อาคารสถานท่ีเปนส่ิงสําคัญทางกายภาพที่จะ
ชวยผลักดันใหการเรียนการสอนสัมฤทธิผ์ล มหาวทิยาลัยที่มีสภาพแวดลอมที่ดีจะตองมีอาคารสถานที่
ดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ นัน่คือ มหีองเรียน หองอาคาร ตลอดจนบริเวณที่นัง่พักผอนใหเพยีงพอ
กับจํานวนนิสิตสภาพแวดลอมเหลานี้กอใหเกิดความเปนสัดสวน ความสวยงาม และเอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรู 
 สรุปไดวา การเสริมสรางความคิดสรางสรรคเปนวิธกีารหนึ่ง ที่จะทาํใหผูเรียนสามารถคิด
สรางสรรคไดมากข้ึน  เพราะคนทีม่ีลักษณะการสรางสรรคมักจะเปนผูที่ไดรับการกระตุน และไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน โดยการสรางบรรยากาศเชน  บรรยากาศในการเรียนที่ผูเรียนสามารถแสดงความคิด
ใหม ๆ ได เทคนิคและวิธกีารสอนของอาจารยผูสอน และนิสิตไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับกิจกรรมใน
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มหาวิทยาลัย อาจกลาวไดวาการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของผูเรียนข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม
ของผูเรียนดวย เนื่องจากการที่ผูเรียนจะสามารถไดใชความคิดสรางสรรคนั้นแลว อาจารยผูสอน
จะตองเปดโอกาสใหนิสิตนกัศึกษาแสดงความคิดเหน็ แสดงความคิดสรางสรรคออกมาอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 3.4 ดานฐานทางวิชาการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู  
 ความหมายเกี่ยวกับความรู (Knowledge) 
 กูด (โสภิตสุดา มงคลเกษม. 2539; อางอิงจาก  Good. 1973: 325) ไดใหคําจํากัดความไว
ในพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) วา ความรู หมายถงึ ขอเท็จจริง (Facts) 
ความจริง (Truth) กฎเกณฑ และรายละเอียดตางๆ ทีม่นุษยไดรับและมีการเก็บสะสมไวจากมวล
ประสบการณตาง ๆ 
 บลูม (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539; อางอิงจาก  Bloom. 1971: 271) ไดให
ความหมายวา ความรูเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถงึส่ิงเฉพาะเร่ือง หรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป ระลึกถงึ
วิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณตาง ๆ โดยเนนความจํา 
 จิตรา วสุวานชิ (2528: 6) ไดใหความหมายของ ความรูวา หมายถงึ การจําขอเท็จจริง
เร่ืองราว รายละเอียดที่ปรากฏในตํารา หรือส่ิงที่ไดรับการบอกกลาวได 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 16) ไดใหความหมายวา ความรูเปนพฤติกรรมข้ันตนซึง่ผูเรียน
เพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกได หรือโดยการมองเหน็ ไดยิน ก็จาํได ความรูข้ันนี้ไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธกีารแกปญหา เหลานีเ้ปนตน 
 สรุปไดวา ความรูหรือฐานทางวิชาการ หมายถึง การรูเร่ืองราวขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มนษุยได
สะสมไว และแสดงออกเปนพฤติกรรมทีเ่รียกเอาส่ิงที่สะสม หรือจําไดออกมาใหปรากฏ ใหสังเกตได 
และสามารถวดัได 
 
  ระดับของความรู  
 บลูม (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539; อางอิงจาก  Bloom.  1975: 65) ไดแบง
พฤติกรรมทางดานความรูหรือความสามารถทางสติปญญา (Congnitive domain) เปน 6 ระดับ โดย
เรียงจากพฤติกรรมข้ันงายไปสูพฤติกรรมข้ันยาก ดังนี ้
 1. ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมข้ันตนเกี่ยวกับความจําไดหรือระลึกได 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากความรู ตองมีความรูมากอน 
จึงจะเขาใจ ความเขาใจนี้แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน 



 37 

 3. การนาํเอาไปใช (Application) เปนการนาํเอาทฤษฎี วธิกีาร กฎเกณฑ และแนวความคิด 
ตาง ๆ ไปใช 
 4. การวิเคราะห (Analysis) เปนข้ันที่บุคคลมคีวามสามารถ และมีทกัษะในการจําแนก
เร่ืองราวที่สมบูรณใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ และมองเห็นความสัมพนัธอยางแนชดัระหวาง
สวนประกอบเหลานั้น รวมทัง้มองเหน็การผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมกันเปนปญหา หรือ 
สถานการณอยางใดอยางหนึ่ง  
 5. การสังเคราะห  (Synthesis) เปนความสามารถของบุคคลในการรวบรวมสวนยอยตางๆ  
เขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางใหม  มีความชัดเจนและมีคุณภาพสูง  
 6. การประเมนิผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา วัสดุ     
 วิธีการวินจิฉัยตีราคาส่ิงของตาง ๆ โดยมีกฎเกณฑและมาตรฐานเปนเคร่ืองชวยประกอบการ
วินิจฉัย   ซึง่กฎเกณฑที่ใชชวยประเมนิคานี้ อาจเปนกฎเกณฑที่บุคคลสรางข้ึนหรือมอียูแลวก็ได      
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 253) ไดกลาวถึงลําดับข้ัน
ของความรู ดังนี ้ความรู หมายถึง ส่ิงที่ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ 
รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ 
ส่ิงที่ไดรับ จากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา กอนเกิดความรูข้ึนมาจะ
มีลําดับข้ัน หรือกระบวนการในการพัฒนาความรู ดังนี ้ 
 1. ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง ขอมูลดิบ หรือตัวเลขตางๆ ที่ยงัไมไดผานการแปลความ 
โดยอาจมีจุดประสงคเพื่อการตรวจสอบ หรือสอบถามกลับวางานมปีญหาหรือมีเหตุการณใดเกิดข้ึน
บาง    
 2. สารสนเทศ (information) คือ ขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผลวิเคราะห สังเคราะห  
เพื่อนาํมาใชประโยชนในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ มีบริบทซ่ึงเกิดจากความเชื่อ สามัญสํานึก 
หรือประสบการณของผูใชสารสนเทศนั้น โดยมักจะอยูในรูปของขอมลูที่วัดได หรือจับตองได อยางไรก็ 
ตาม สารสนเทศอาจมีขอจาํกัด ในเร่ืองชวงเวลาที่ใชและขอบขายของงานที่จะนาํมาใช  
 3. ความรู (knowledge) คือ สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับ  
ความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจ และนําไปใชประโยชนในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณตางๆ  
ไดโดยไมจํากดัชวงเวลา 
 4. ปญญา (wisdom) คือ ความรูที่ฝงอยูในตวัตน กอใหเกดิประโยชนในการนาํไปใช 
ระดับของความรูโดยทั่วไปสามารถแบงเปน 4 ระดับ คือ (รัฐกรณ คิดการ. 2551; อางอิงจาก 
Tiwana.  2002: 51) 
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 5. Know-what  รูวาคืออะไร เปนความรูทฤษฎีลวนๆ เปนความรูในระดับที่ผูจบการศึกษา 
มหาวิทยาลัยใหมๆ เมื่อนําความรูไปใชเชิงปฏิบัติการ อาจไดผลหรือไมก็ได 
 6. Know-how  รูวิธีการ เปนความรูที่มทีั้งเชิงทฤษฎี และมีการนาํไปเช่ือมโยงกับโลกของ
ความเปนจริง เปนความรูที่มอียูในผูจบมหาวิทยาลัยออกไปทํางาน  2-3 ป ภายใตสภาพความเปนจริง
ที่ซับซอน 
 7. Know-why  รูเหตุผล เปนความรูเชงิเหตุผล ระหวางเร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ ผลของ 
ประสบการณแกปญหาที่ซบัซอน และนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 
 8. Care-why ใสใจกับเหตุผล เปนความรูในลักษณะของความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่ออกมา
จากภายในตนเอง เปนความรูที่อาจกลาวไดวาถึงจุดบรรลุในความรูเร่ืองนัน้ๆ สามารถนําเอาความรูมา
พลิกแพลงหยบิใชไดอยางเหมาะสม หรือไรรูปแบบ และสรางสรรคความรูใหมๆ ตอยอดจากความรูเดิม
ได 
 สรุปไดวา ความรูนั้นเปนส่ิงทีม่นุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย 
โดยใช ขอเท็จจริง ขอคิดเหน็ ตรรกะ แสดงผานภาษา เคร่ืองหมาย และส่ือตาง ๆ โดยมีเปาหมาย มี
วัตถุประสงคเปนไปตามผูสรางความรู หรือกระบวนการในการพัฒนาความรู และสามารถนําความรูไป
ตอยอดเพื่อสรางสรรคความรูใหมๆ ได 
 
 ประเภทของความรู 
 บลูม และคณะ (ลวน  สายศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 41-43; อางอิงจาก Bloom; &   
et al. 1956) ไดเรียงลําดับจากทีซ่ับซอนนอยที่สุดไปหาที่ซับซอนมากที่สุด เรียงลําดับไดดังนี้ 
 1. ความรูดานเนือ้หา (Knowledge of Specifics) เปนความสามารถในการจดจําเนื้อหา
ของส่ิงทีเ่รียนหรือประสบพบมา แบงออกเปน 2 อยางคือ 
  1.1 ความรูเกีย่วกบัศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) ความรูความจําดาน
นี้เปนสัญลักษณ ศัพท นยิาม ที่ตกลงกนัไวเพื่อใชในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อใหเปนความหมายท่ีสะดวก 
  1.2 ความรูเกีย่วกบัความจริง (Knowledge of Facts) เปนความสามารถในการจดจาํส่ิง
ที่เปนความจริงที่เรียนรูมา ความจริงในที่นีเ้ปนลักษณะ วันที่ เดือน ป สถานที ่บุคคลเหตุการณ ฯลฯ ที่
เกิดข้ึนเปนจริงมาแลว 
 2. ความรูเกีย่วกบัวิธีการดําเนนิในเนื้อหา (Knowledge of Ways and Means of Dealing  
With Specifics) ความสามารถดานนี้เปนความจําในดานวิธีการจัดระบบ จัดการศึกษา พจิารณา
วิพากษพิจารณ รวมทัง้วธิีการแสวงหาความรูและลําดับข้ันของเวลา แบงยอยออกเปนดังนี ้
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  2.1 ความรูเกีย่วกบัระเบียบประเพณี (Knowledge of Conventions) เปนความสามารถ
ในการจดจาํประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนยีม หรือการกระทําที่เปนนิสัยยึดถือในสังคม หรือใน
เนื้อหาวิชานั้น ๆ 
  2.2 ความรูเกีย่วกบัแนวโนมและลําดับข้ัน (Knowledge of Trends and Sequences) 
เปนความสามารถในการจําเพื่อหาสวนที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางแนวโนม และลําดับข้ันตอนใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
  2.3 ความรูเกีย่วกบัการจําแนกประเภท (Knowledge of Classifications and 
Categories) เปนความจําในเร่ืองจัดประเภท กลุมชุดของความรูในเนื้อหาวิชาทีเ่รียนรูมาแลว 
  2.4 ความรูเกีย่วกบัเกณฑ (Knowledge of Criteria) หมายถงึ ความจาํเกณฑตาง ๆ ใน 
การเกิดหลักการ มโนภาพ ความคิดเห็น และอ่ืน ๆ 
  2.5  ความรูเกีย่วกบัวิธีการ (Knowledge of Methodology) เปนลักษณะการจําวธิีการใน
การคนหาความรู จําเทคนิค และกระบวนการตาง ๆ ที่เคยเรียนมาแลว 
 3. ความรูเกีย่วกบัความคิดรวบยอด (Knowledge of the Universals and Abstractions in  
a Field) ความจําแบบนี้เปนความจําข้ันสูงข้ึน แบงออกเปน 2 อยางคือ 
  3.1  ความรูเกีย่วกบัหลักวิชาและขยายนัยทั่วไป (Knowledge of Principles and   
Generalizations) เมื่อสอนหลักวชิาและการขยายนยัทัว่ไปในหลักวิชานัน้ ๆ แลว จดุประสงคนี้ 
ตองการจะใหจําส่ิงนั้น ๆ ใหได  
  3.2  ความรูเกีย่วกบัทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of  Theories and Structures)  
ระดับนี้จุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถจําทฤษฎี และโครงสรางของสิ่งที่เรียนมาแลวใหได  

โนนากะ และทากูช ิ(รัฐกรณ คิดการ. 2551; อางอิงจาก Nonaka; & Takeuchi. 2004: 53)  
นักจัดการความรูผูมีชื่อเสียงระดับโลกไดมีการนาํเสนอใหจําแนกความรูที่มีอยู โดยแบงออกเปน  2 
ประเภท คือ   

1. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ 
วิชาการ อยูในตํารา คูมือปฏิบัติงาน และสามารถถายทอดหรือรวบรวมไดงาย   

2. ความรูที่ฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน อาจเกิดจาก
ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรค การถายทอดหรือส่ือสารในรูปแบบของตัวเลข หรือตัวอักษร 
อาจทาํไดยาก  

ความรูทัง้สองประเภทนี้มวีิธกีารจัดการที่แตกตางกนั การจัดการ ความรูเดนชัด จะเนนไปที่    
การเขาถงึ  แหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมือ่นําไปใชแลวเกิดความรูใหมก็นาํมาสรุปไวเพื่อ 
ใชอางอิง หรือใหผูอ่ืนนําไปใชตอไป  สวนการจัดการความรูฝงลึกนัน้จะเนนไปทีก่ารจัดเวท ีเพื่อใหมี 
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การแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันอันนําไปสูการสรางความรูใหมที่แต 
ละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป และความรู 2 ประเภทนี้จะเปล่ียนสถานภาพสลับ  
ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา บางคร้ัง ความรูที่ฝงลึก ก็เปล่ียนเปน ความรูเดนชัด และบางคร้ัง ความรู  
เดนชัด ก็เปล่ียนไปเปน ความรูที่ฝงลึก เรียกวา วงจรการจัดการความรูไมรูจบ 
 สรุปไดวา ความรูเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึง่อาจจะเกี่ยวกับ
การนกึได การมองเหน็ การไดยิน และการไดฟง ความรูเปนหนึ่งในข้ันตอนของการเรียนรู โดยประกอบ
ไปดวยคําจํากดัความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธกีารแกไขปญหา และ
มาตรฐาน ซึง่อาจกลาวไดวา ความรูเปนเร่ืองของการจาํได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่
ซับซอน ดังนัน้ การจาํไดจึงถอืวาเปน กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนข้ันตอนทีน่ําไปสู
พฤติกรรมทีก่อใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมนิผล 
ซึ่งเปนข้ันตอนที่ไดใชความคิด และความสามารถมากยิ่งข้ึนเปนลําดับ สวนความเขาใจเปนข้ันตอน
ตอมาจากความรู โดยเปนข้ันตอนที่จะตองใชความสามารถทางความคิดและทักษะที่มากข้ึน จนถงึ
ระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใช
สัญลักษณ สวนการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แสดงออกมาในรูปของการใชทกัษะหรือการแปล
ความหมายจากภาษาหนึง่ไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว อาจจะเปนการแสดง
ความคิดเหน็หรือใหขอสรุป และการคาดคะเนได 
 
 คุณลักษณะความรูทางวชิาการระดับอุดมศึกษา 
 จรัส สุวรรณเวลา (2545: 55) กลาววา คุณลักษณะความรูความสามารถทางวิชาการของ
นิสิต นกัศึกษา ควรเปนผูมคีวามรูความสามารถในสาขาวิชาอยางกวางขวาง สามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ทนัเหตุการณ ในการปฏิบัติมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มี
ความรักในดานการเรียนรู และมีความสนใจทางวิชาการ โดยสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลา 
 ไพฑูรย  สินลารัตน (2542: 47) ไดกลาวถงึ คุณลักษณะความรูความสามารถทางวิชาการ
ของนิสิตนกัศึกษา คือ มีความทนัสมยัอยูตลอดเวลาและพัฒนาไปในทิศทางของการสราง การ
ประยุกต การวิจัย และการสงเสริมใหกระบวนการของการสรางความรูเกิดข้ึนในสังคมมากยิ่งข้ึน 
 สรุปไดวา คุณลักษณะและความสามารถทางวิชาการของนิสิต จะตองเตรียมพรอมทีจ่ะ
เผชิญกับกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกอนาคต ดังนัน้ จงึตองมกีารปรับกระบวนการและการเรียนรู
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับความผันแปร สามารถนําความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชและมีโลกทัศนกวางไกล 
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 ความรูทางวชิาการดานศลิปะ 
 ความหมายของศิลปะ 
 อารี สุทธพินัธุ (2535: 42)  ไดกลาววาเร่ืองศิลปะหรือความหมายของศิลปะ นกัคิดสมัยกอน
ไดถกเถียงกนัมานานแลว และในบรรดานักคิดทั้งหลาย ระยะแรกดูเหมือนแนวคิดของเพลโตไดรับ
ความสนใจมากที่สุด เพลโตแสดงความคิดเห็นวา ศิลปะเกี่ยวของกับความงามและสามารถอธิบายได
ในรูปของทฤษฎีความงาม โดยมีสมมติฐานวาความงามเปนคุณสมบัติอยูในตัวเอง เปนคุณคาทีเ่รงเรา 
กระตุนใหเกิดความช่ืนชม ความอยาก โดยตรง ซึง่มีสวนสัมพนัธกับทฤษฎีของความรักใครและทฤษฎี
ของศีลธรรมดวย  
 ธวัชชานนท ตาไธสง (2546: 20-21) กลาววาศิลปะเปนคําที่มีความหมายหลากหลายท่ีมุง
นิยาม ใหสอดคลองกับจุดยนืและมุมมองของแตละบุคคล ศิลปะด้ังเดิมจึงมักหมายถึง งานชางฝมือ 
หรือทักษะทีเ่กดิจากการสรางสรรคของมนษุย และเกิดจากภูมิปญญา ความศรัทธา ความพากเพยีร 
ตลอดจนมีความประณีต และวิจิตรบรรจงอีกดวย อยางไรก็ตาม ศิลปะในความหมายของปจจุบันและ
อนาคตมีแนวโนมทีจ่ะมุงเนนไปสูการใชความคิดสรางสรรคมากกวาการใชฝมือ หรืออาจกลาวไดวา 
ความคิดอยูเหนือรูปแบบ ซึ่งความคิดจะนาํไปสูจินตนาการ โดยอาจจะใชส่ือและเทคนิควิธีการให
สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน  
 สรุปไดวาศิลปะ หมายถึง ส่ิงที่มนษุยสรางข้ึนเพื่อแสดงออกทางอารมณ ความรูสึกและ
สามารถใชความคิดสรางสรรคผสมผสานกับความรูที่มพีรอมกับถายทอดใหสังคมรับรูได 
 
 ขอบขายของศิลปะ 
 ศิลปะ คือ ผลงานของมนุษยที่เกี่ยวของกบัความคิดสรางสรรค ซึ่งนอกจากจะหมายถึงเร่ือง
ของภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ รูปปน รูปแกะสลักแลว มกัจะหมายความรวมไปถึงผลงานของ
มนุษย ซึง่แสดงความงามและความซาบซึง้ในลักษณะอ่ืนๆ เชน วาทศิลป ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม ศิลปะการปกครอง ศิลปะการครองเรือน ตลอดจนผลงานที่เกีย่วของกับงานชาง งาน
ประดิษฐ งานเคร่ืองปนดินเผา ฯลฯ ศิลปะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆดังนี ้(วิรุณ ต้ังเจริญ.
2537: 5)   
 1. วิจิตรศิลป (Fine Arts) คือ ศิลปะที่มุงแสดงออกซ่ึงความงาม อารมณ ความรูสึก ความ
ศรัทธา ความเช่ือ ความคิด ฯลฯ ในแงมุมตางๆกนั  โดยทีค่วามงามหรือความวิจิตรนัน้กอใหเกิดความ  
ปติชื่นชมยนิดี ความศรัทธา การพกัผอน ความคิด อุดมการณฯลฯ ตอผูชื่นชมวิจิตรศิลปประกอบไป
ดวย 
  1.1 จิตรกรรม (Painting) เปนผลงานที่อาจเกดิจากทัง้การวาดภาพ (Drawing) และการ
ระบายสี (Painting) หรือเฉพาะจากการระบายสีอยางเดียวก็ได และบางคร้ังก็มีความสัมพันธกับศิลปะ
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ภาพพมิพอีกดวย จิตรกรรมเปนการจัดสีบนระนาบผิวอยางเหมาะสม และศิลปนตางก็มวีิธีการระบาย
สีไดหลากหลายเทคนิค ผลงานจิตรกรรมสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆตามลักษณะของสี เชน 
จิตรกรรมสีน้ํา จิตรกรรมสีน้าํมัน จิตรกรรมสีอะครีลิก จติรกรรมสีฝุน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมชีื่อเรียกตาม
ลักษณะของเร่ืองราวที่ปรากฏบนระนาบ เชน จิตรกรรมภาพหุนนิ่ง ภาพภูมิทัศน ภาพทะเล ภาพอาคาร
และส่ิงกอสราง ภาพคนคร่ึงตัว ภาพคนเต็มตัว ภาพสัตว ภาพผนัง และภาพประกอบ เปนตน 
  1.2 ประติมากรรม (Sculpture) คือ ผลงานศิลปะท่ีมีรูปทรง 3 มิติ ประกอบดวยความ
กวาง ความสูง และความลึก ประติมากรรมมีชื่อเรียกหลากหลายตามแตเทคนิค เชน การปน 
(Modeling) การหลอ (Casting) การแกะสลัก (Carving) การเช่ือม (Welding) การบัดกรี (Soldering) 
และงานโครงสราง(Construction) 
  1.3 สถาปตยกรรม (Architecture) คือ ผลงานศิลปะที่แตกตางจากศิลปะสาขาตางๆ
เนื่องจากเกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ ซึง่ตองมีการออกแบบ เขียนแบบ วางแผน และคํานวณ 
กอสรางใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย อีกทัง้ตองอยูบนพืน้ฐานของความงาม ความรูทาง
วิทยาศาสตร และทักษะเปนสําคัญ 
  1.4 วรรณกรรม (Literature)คือ ผลงานประเภทรอยแกว และรอยกรอง หรืองานหนังสือ 
งานนพินธทกุชนิด ไมวาจะแสดงออกมาโดยวิธี หรือในรูปอยางใด เชน หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน 
ส่ิงพิมพ บทกวี ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน ส่ิงบนัทกึเสียงภาพ เปนตน 
  1.5 ศิลปะการแสดง (Performing Art) คือ ผลงานดานการละคร (Drama) นาฏศิลป 
(Dance) และยังรวมไปถงึการแสดงภาพยนตร และโทรทัศนอีกดวย 
  1.6 ดนตรี (Music) คือ ศิลปะที่แสดงออกดวยลีลาของเสียง ซึ่งสามารถรับรูความงาม
หรือสุนทรียไดจากการฟงหรือไดยินเทานัน้ 
 2. ประยุกตศิลป (Applied Arts) คือ ผลงานศิลปะที่มทีั้งอรรถประโยชน และความงามมี
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวนั และมีความงามที่ใหความสุขสดชืน่ไปพรอมกนัประยุกตศิลปแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี ้
  2.1 หัตถศิลป (Manual Art) คือ งานหัตถกรรม (Handicraft) และงานชางฝมือ (Craft) ที่
มุงเนนประโยชนใชสอยควบคูไปกับความงาม ความประณีต ตลอดจนมีรูปแบบ ลวดลาย และการใช
วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะชุมชน การผลิตมกัจะใชแรงงานจากมือเปนประการสําคัญ และอาจจะใช
อุปกรณหรือเคร่ืองมืองายๆชวยในการผลิตก็ได อีกทัง้การผลิตจะมีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น เชน 
ศิลปะและเคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองสังคโลก เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองหนงั การทอผาไหม งาน
ประดิษฐ ฯลฯ 
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  2.2 อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) หรือการออกแบบอุตสาหกรรม คือ ผลงานที่ผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม ดวยการใชเคร่ืองมือจักรกลผลิตแทนแรงงานจากมือเปนสําคัญ และมุงผลิต
จํานวนมากเพือ่ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของตลาด อีกทัง้มีรูปแบบที่สรางสรรค 
เปล่ียนแปลงใหนาสนใจอยูเสมอ รวมทั้งวสัดุที่ใชจะตองมีลักษณะที่เรียบงาย และเปนสากลอีกดวย 
เชน เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองเรือน ของเด็กเลน เคร่ืองใชในสํานักงาน เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
อุตสาหกรรมการพิมพ อุตสาหกรรมส่ิงทอ ยานพาหนะตางๆ ฯลฯ 
  2.3 การออกแบบสื่อสาร (Communication Design) คือ การออกแบบที่มุงการสื่อสาร
คุณภาพ ขอมลู หรือ ความงามของผลิตภัณฑ การบริหาร และความคิดจากบุคคลหรือองคกรหนึง่ไปสู
กลุมเปาหมาย เพื่อผลในทางธุรกจิ เพื่อการเผยแพรขอมูล และเพื่อเสนอความคิดบางประการ การ
ออกแบบส่ือสารนอกจากจะเกี่ยวของกับส่ิงที่จะสื่อสารแลว ยงัเกีย่วกบัของกับจิตวทิยา ศิลปะ 
ผูบริโภค และการตลาดอีกดวย การออกแบบส่ือสารประกอบดวย การออกแบบส่ิงพิมพ (Graphic 
Design) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) การออกแบบโฆษณา (Advertising Design)  
และการออกแบบแฟช่ัน (Fashion Design)  เปนตน   
 วิรุณ ต้ังเจริญ (2547: 99-100) ใหคํานยิามศิลปกรรม ในบริบทหลังสมัยใหมไววา ศิลปะ
หมายถงึ การแสดงออก และปรากฏการณจากกการแสดงออกในความงาม ความไพเราะ การแสดง
อารมณ การแสดงความรูสึกนึกคิดในลักษณะตาง ๆ ไมวาเปนการแสดงดนตรี ทัศนศิลป 
สถาปตยกรรม วรรณกรรม พัฒนาจากศิลปะในสังคมเกา เปนความงามหรือสุนทรียะสําหรับสามัญชน
ที่แสดงออกงาย ๆ ส่ือสารงาย ๆ ตอบสนองงาย ๆ ชื่นชมก็อยูที่ความพงึพอใจตามปจเจกภาพเพื่อ
ตนเอง ไมใชเพื่อความศรัทธาทีม่ีตอศาสนา และผูมีอํานาจ ดังเชน อดีต จากหลักวชิาในสังคมเกามาสู
สมัยใหมในสังคมสมัยใหม 
 อารี สุทธพินัธุ (2528: 14) ใหความหมาย ขอบขายของศิลปะ ไวดังนี้ ศิลปะ หมายถึง 1) การ
เลียนแบบธรรมชาติ 2) การแสดงออกเก่ียวกับความศรัทธาเชื่อถือแตละสมัย 3) ส่ือติดตอระหวางการ
แบบหนึง่ 4) เปนภาษาชนิดหนึง่ 5) การแสดงออกทางบุคลิกภาพเดน ๆ ของศิลปน 6) การถายทอด
ความรูสึก หรือแสดงความรูสึกเปนรูปทรง 7) การแสดงออกทางความงาม 8) การแสดงออกของความ
เชื่อ 9) ความชํานาญในการลําดับประสบการณ และถายทอดตามจนิตนาการใหเปนวัตถทุี่มี
สุนทรียภาพ 10) การรับรูทางการเหน็ นอกจากนี้ยังใหความหมายเพ่ิมเติมวา ศิลปะคือการแสดงออก
ของมนุษยตามปริมาณของโลกภายนอกและโลกภายใน และศิลปะคือรูปทรงทีม่ีนยัสําคัญ  
 สรุปไดวา ศิลปะเปนส่ิงทีม่นุษย สรางสรรคข้ึน เพื่อความงาม และความพอใจ ส่ิงที่เกิดข้ึนเอง 
ตามธรรมชาติจะมีความงดงาม และความพึงพอใจ ขอบขายของศิลปะจะทาํใหเกิดความงามทางใจ  
และความงามทางกาย เปนศิลปะ ที่เกี่ยวของกับวิถชีีวิต การสัมผัส และการมองเหน็คุณคา ไดอยาง  
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เปนรูปธรรม สวนความงามทางใจเปนศิลปะที่มีคุณคาทางนามธรรม ทาํใหเรามีความเปนมนษุย ที่
สมบูรณ สามารถดําเนินวิถชีีวิตไดอยางมคีวามสุข เชน การปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนา ดังนัน้ ศิลปะ 
จึงมีความผูกพันกับชีวิตความเปนอยู ซึง่จะพบศิลปะอยูในทกุหน ทุกแหงในการดํารงชีวิต  
 
4. การจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 จากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 ของคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรายงานผลการจัดการศึกษาของคณะฯ ไวดังนี้ (คณะศิลปกรรมศาสตร.  
2552: 1-6) 
 
 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาข้ึนมาจาก โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง และวิทยาลัยวิชา
การศึกษา โรงเรียนครูชั้นสูง ซึ่งสถาปนาข้ึนในปพุทธศักราช 2492 วทิยาลัยวิชาการศึกษาปพุทธศักราช 
2496 และพัฒนาข้ึนเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปพุทธศักราช 2518วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
สถาบันการศึกษาที่พฒันาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงประสาทปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยทีว่ิทยาลัยวิชาการศึกษาไดพัฒนาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมข้ึนในสังคมไทย 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาซ่ึงเปนผูนาํในระบบการศึกษาสมัยใหมในสังคมประชาธิปไตย ทัง้ดานองคความรู
กระบวนการศึกษา ระบบการประเมินผล และระบบบรรณารักษศาสตร ดวยปรัชญาการศึกษาทีว่า
การศึกษาคือ ความเจริญงอกงามพรอมกบัหลักธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวธรรมของ
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บวัศรี ผูวางรากฐานการศึกษา ณ วิทยาลัยวชิาการศึกษาเมื่อถึงปพุทธศักราช 
2518 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดขยายโครงสรางและบทบาท
ของมหาวทิยาลัยใหเปนสากล ไมวาจะเปนทางดานศึกษาศาสตร ซึ่งเปนรากฐานของมหาวิทยาลัย 
ทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทางดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ รวมทัง้ทางดานศิลปกรรมศาสตรโดยเฉพาะอยางยิง่บทบาททางดานศิลปกรรมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒนัน้ ไดแสดงบทบาทสําคัญมาต้ังแตแรกเร่ิม ไมวาจะเปนการเปดสอนวิชา
ความซาบซึ้งทางศิลปะ และวิขาความซาบซ้ึงทางดนตรี เพื่อสรางรสนยิมอันประณีตงดงามใหกบับัณฑิต
ทุกคน การเปดแผนกวิชาศิลปศึกษาภายใตคณะวิชาการศึกษา วทิยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร    
ในปพทุธศักราช 2511 และผลิตบัณฑิตทางดานการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษาเปนแหงแรกใน
ประเทศไทย เมื่อพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปพทุธศักราช 2518 ภารกิจทางดาน
ศิลปกรรมศาสตรไดพัฒนาตอไปโดยการขยายโครงสรางเปนภาควิชาศิลปะและวฒันธรรม และภาควิชา
ดุริยางคศาสตรภายใตคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมไดเปดสอนหลักสูตรการศึกษา



 45 

บัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะ โดยวชิาเอกศิลปะมุงเนนทาง 
ดานการออกแบบส่ือสาร สวนภาควิชาดุริยางคศาสตรก็เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทัง้วิชาเอก   
ดุริยางคศาสตรไทยและดุริยางคศาสตรสากลโดยเร่ิมภารกิจในโครงสรางใหมต้ังแตปพุทธศักราช 2519 
เปนตนมา 
 หลังจากนั้น การขยายการศึกษาไปสูระดับบัณฑิตศึกษาก็เร่ิมข้ึนดวยหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต วชิาเอกศิลปศึกษา เปดสอนเปนแหงแรกในประเทศไทย พรอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในปพทุธศักราช 2528 และตามมาดวยการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกมนุษย     
ดุริยางควทิยา ในปพุทธศักราช 2535 วิชาเอกทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม ในปพุทธศักราช 2539 
วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ ในปพุทธศักราช 2549 พรอมกับการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต วิชาเอกศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในปพทุธศักราช 2549 ซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนทาง
ศิลปะจนถึงระดับปริญญาเอกเปนคร้ังแรกราวปพทุธศักราช 2530 แนวคิดในการขยายบทบาท
ทางดานศิลปกรรมศาสตรไปสูการเปนคณะศิลปกรรมศาสตรไดปรากฏชัดข้ึนหลังจากนั้นการเสนอ
โครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร ก็เร่ิมข้ึนในปถัดมาโดยคณะบุคคลที่ปรารถนาจะเหน็รสนยิมอัน
ประณีตงดงามและมีระบบแบบแผนทางดานศิลปกรรมศาสตรพัฒนาข้ึนในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและสังคมไทย ทายที่สุดโครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตรก็ไดรับการอนุมติั เมื่อวนัที ่16 
มิถุนายน 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวนัที่ 28 มิถุนายน 2536 
 
 ปรัชญา 
 ศิลปกรรมสรรคสรางปญญา  ปญญาสรางสรรคคุณภาพชีวิต 
  
 ปณิธาน 
 ศิลปกรรมมุงสูความเปนเลิศดวยการเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเปนตนแบบ
การสรางสรรคนวัตกรรม ในรูปแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิน่ กับเทคโนโลยีและแนวคิดทาง
ตะวันตกเพื่อความเปนอยูของประชากรและสรางภูมิคุมกันในการแขงขันทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศชาติ 
 
 วิสัยทัศน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร จะตองเปยมไปดวยคุณภาพทางวิชาการ คณาจารยจะตอง
เพรียบพรอมไปดวยตําแหนงทางวิชาการ และมีผลงานวจิัยที่เผยแพรตอสาธารณะชนตลอดจน 
มีผลงานเปนที่ประจักษในระดับเอเชียและกาวสูความเปนนานาชาติอยางยั่งยืน คณะศิลปกรรม-
ศาสตรจะเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางศิลปะแหงเอเชีย และคณะศิลปกรรมศาสตร
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ยังกาวไปสูความเปนสากล ดวยการเปนผูนําในการสรางสรรคแนวความคิดแบบตะวันออกเพื่อกาวไปสู
การแขงขันทางความคิดสรางสรรค ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาแหงอาเซียนเพื่อการ
ตอบสนองความตองการแกผูบริโภคทางตะวันตก 
 

 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทาง
ศิลปกรรม 
 2. พัฒนาองคความรูทางดานศิลปกรรมเพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ 
 3. สงเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย โดยใชการจัดการความรูใหสอดคลอง 
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและประเทศชาติ 
 4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวฒันธรรมและดาน 
การสงเสริมผลิตภัณฑ 
  

 ยุทธศาสตร 
 1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ 
วิชาชพีของศิลปกรรม มุงสรางงานวิจยัและพัฒนาองคความรูดานศิลปะ ดนตรี การแสดงและ
นวัตกรรมการออกแบบโดยสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ 
 2. มุงเนนการบริการวิชาการและสรางสังคมแหงการเรียนรูดานศิลปกรรม ทัง้ในประเทศและ 
ตางประเทศ พัฒนาหลักสตูรในปจจุบัน ใหตอบสนองความเปนศูนยศิลปกรรมในเอเชียและมีหลักสูตร
และการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีความคิดเทาทันกับประเทศแถบตะวันตกสรางความเปนศิลปน 
นักแสดง นักดนตรี และนกัออกแบบที่สามารถแขงขันกับทางตะวนัตก 
 3. มุงเนนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิน่ดานศิลปกรรมเพื่อ 
พัฒนาความเปนศูนยกลางทางเอเชีย จัดการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ 
 4. มุงสรางเครือขายทางดานวิชาการและงานวิจัยดานศิลปกรรมกับองคกรภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ประสานงานกับประเทศที่ลงนามความรวมมือเพื่อจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
 5. มุงเนนการนาํการจัดการความรูมาพัฒนาคุณภาพงานทกุดาน 
 

 นโยบายการบริหาร 
 การดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร ในการปฏิรูปองคกรใหสอดคลองกับสังคมใน 
ปจจุบันตองอาศัยการดําเนนิงานในหลายภาคสวนและแจกแจงเปาหมายใหเปนรูปธรรม เพื่อใหแตละ
สวนงานไดเดินไปในทิศทางเดียวกนัในการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร ดําเนนิงานตามแผน
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และนโยบายหลักของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะอยางยิง่ ไดยึดหลักของการบริหารราชการแผนดิน 
(ก.พ.ร.) ดังนัน้ การดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร จึงจําแนกไดเปนประเด็นยุทธศาสตรตาม
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑติ การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไวดังนี ้
 คณะศิลปกรรมศาสตร กําหนดนโยบายคุณภาพของผลผลิตามผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. นโยบายดานการผลิตบัณฑติ 
  1.1 มุงผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดย
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  1.2 มุงขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเพิ่มจาํนวนรับนิสิตและเผยแพรหลักสูตรสู
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยการประชาสัมพันธ และจัดคายศิลปะอยางสม่ําเสมอ 
  1.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในดาน 
ศิลปกรรมและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
  1.4 ผลิตบัณฑิตโดยมีการสรางเครือขายทางวิชาการ (Networking) กับสถาบัน 
การศึกษาทัง้ในและตางประเทศ ตลอดจนดําเนนิการพฒันาศักยภาพของอาจารยควบคูกันไป 
  1.5 ประสานความรวมมือกับมหาวทิยาลัยในตางประเทศที่เปนภาคี เพื่อรวมราง 
หลักสูตรศิลปกรรมนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเปาหมายผูเรียนเปนนกัศึกษาในประเทศ
แถบเอเชียเปนการเปดโอกาสใหมนีักเรียนตางชาติเขามาในระบบการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ 
 2. นโยบายดานการวิจยั 
  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
  2.2 พัฒนาความพรอมของปจจัยดานตาง ๆ เพื่อสนับสนนุการวิจยั 
  2.3 สนับสนนุใหอาจารยทุกคนทําวิจัย 
  2.4 พัฒนาวารสารศิลปกรรมศาสตร ใหมีความเปนสากลดวยการอาศัยความรวมมือกับ 
สถาบันในตางประเทศ เพื่อเชิญชวนสงบทความลงในวารสารโดยตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
  2.5 จัดการประชุมทางศิลปกรรมวิชาการและพัฒนาใหเปนงานประชุมระดับอาเซียน 
เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอยางยั่งยนื 
  2.6  กําหนดใหนิสิตทุกหลักสูตรของคณะมีการศึกษาและการวิจัย 
  2.7 สงเสริมใหขาราชการ/พนักงานที่มิใชอาจารย ทาํการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองคกร 
  2.8 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการวิจัย 
  2.9 แสวงหาแหลงทุนวิจัยและจัดระบบภายในเพื่อสนับสนนุการสรางงานวิจยั ดวยการ 
สนับสนนุการพิมพเอกสารและผลงานทางวิชาการ 
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 3. นโยบายดานการบริการวชิาการ 
  3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เนนการใหบริการทางวิชาการดาน 
ศิลปกรรม แกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
     3.2 จัดใหมีศูนยการประสานงานทางวิชาการและงานวิจยั (Research and Education 
Center) เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษาทัง้สวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึง
สวนงานตางประเทศตอบรับกับการขยายหลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงในระดับสากล 
  3.3  สรางเครือขายเช่ือมโยงทางวชิาการ โดยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน
ศิลปกรรม นําเสนอผลงานวจิัยและสรางสรรค เพื่อเผยแพรผลงานวจิัยทางศิลปกรรมและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมทางวิชาการ 
      3.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เนนการใหบริการทางวชิาการแกชุมชน   
โดยใชการมีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทัง้ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
      3.5  สงเสริมและพฒันาผลงานเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตดวยการ
เรียนรูแนวโนมความนิยมและงานศิลปกรรมเพื่องานเศรษฐกิจสรางสรรคอยางตอเนือ่งและยั่งยืน 
      3.6 สงเสริมใหนักวิชาการผลิตผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมทางศิลปกรรม โดยให
คําแนะนําเพื่อการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่อง 
 4. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      4.1  มุงเนนการอนรัุกษ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
      4.2  มุงสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      4.3  มุงสรางจิตสํานึกใหบคุลากรและนิสิตตระหนกัถึงความกตัญูกตเวทตีอผูมีพระคุณ 
สงเสริมบุคลากรใหเกิดความสามัคคี ผูกพันชวยเหลือเกื้อกูลเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
      4.4  มุงเนนการสืบสานภูมิปญญาทองถิน่ ดานศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมการออกแบบ 
 การจัดกิจกรรมการพฒันานสิิตของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ 
ทําใหนิสิตมกีารเรียนรูทีเ่ปนวิถีชีวิต ในการเรียนรูของนิสิตตองอาศัยกจิกรรมที่สอดคลองกับ
กระบวนการทางความคิดและกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค นิสิตจะมีคุณลักษณะ
ที่สมบูรณไดดวยการเรียนรูและพรอมทีจ่ะเรียนรูรวมกับสังคมและชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพนิสิตข้ึนโดยจดักิจกรรมการ
พัฒนานิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2553-2554 
(คณะศิลปกรรมศาสตร.  2554: ออนไลน)  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะศิลปกรรม
ศาสตรนั้นถือเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรู สามารถสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 49 

 1. กิจกรรม Earth Art Horseshoe Point เพือ่เปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะเร่ืองส่ิงแวดลอม 
ผานทางผลงานศิลปะ รวมถึงเปนการแลกเปล่ียนความรูระหวางศิลปน 
 2. กิจกรรมคายดนตรี SWU Music Camp ภูมิใจไทยประพนัธ เพื่อเปนเวทีในการแสดงผล
งานของนกัประพันธเพลงชาวไทยและเปนชองทางในการแลกเปล่ียนความรู ความคิด และ
ประสบการณดนตรี 
 3. กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตรจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิต ฝาย
ศักยภาพนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตรเห็นความสําคัญในการเสริมสรางภาวะผูนําใหกบัเยาวชนรุนใหม 
โดยจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิต โดยกิจกรรมนีมุ้งหวังใหนิสิตคณะศิลปกรรม-
ศาสตรที่เขารวมโครงการไดรับความรูทัง้ดานวิชาการและประสบการณชีวิตในการทํางานรวมกัน การ
เสริมสรางความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการแกปญหา และเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
เพื่อนาํไปสูการเสริมสรางภาวะผูนาํ โดยนสิิตสามารถนําความรูที่ไดจากการสัมมนาในคร้ังนี้ไป
ประยุกตใชในการทาํงานเพือ่ประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป 
 4. กิจกรรม Frist Sight @ FOFA SWU เพื่อเปนการสรางทศันคติที่ดีใหกบันิสิตตอวิชาชีพ
ทางดานศิลปกรรม สงเสริมคุณลักษณะ จติสํานึก และสรางความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึง่ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 5. กิจกรรม งานบูชาศิลปาจารย โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดแสดงความเคารพและ
กตัญูตออาจารย เปนการปลูกจิตสํานกึการปฏิบัติตนตอครูอาจารย อีกทัง้เพื่อสรางสัมพนัธภาพอันดี
ระหวางอาจารยและนิสิต 
 6. กิจกรรมงานเสริมสรางความคิดและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพสูตลาดส่ือส่ิงพมิพ 
เพื่อใหนิสิตพบกับเหลาศิลปนคนดังในแวดวงส่ือส่ิงพมิพ ELLE ที่จะมาถายทอดเร่ืองราวประสบการณ
ชีวิตจริงในแวดวงส่ือส่ิงพิมพในหัวขอ “กวาจะเปนนิตยสารหัวนอก” พรอมเปดโลกและมุมมองของการ
ทําคอลัมน การเลือกภาพสวย ๆตลอดจนเทคนิคการทาํนิตยสาร 
 7. กิจกรรมสาขาวิชาดุริยาคศาสตรสากลในงาน Friday String Concert 2010 เพื่อสงเสริม
การแสดงออกทางดานดนตรีใหแกนิสิตและผูที่มีความสนใจทางดานดนตรี 
 8. กิจกรรมชม Fashion Presentation Show ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเปนการเผยแพรองคความรูทางดานการออกแบบแฟช่ัน
แกผูสนใจ 
 9. กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร จัดงานไหวครูประจําปดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูและอบรมส่ังสอนในดานคุณธรรม
จริยธรรมตาง ๆ แกศิษย จงึไดจัดพิธีไหวครูประจําปดนตรีไทยข้ึน เพื่อเปนการบูชาคุณครูบาอาจารย ทัง้
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ที่ลวงลับไปแลวและทีย่ังมีชวีติอยู พรอมทั้งเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามในเร่ืองของ
ความกตัญูกตเวท ีใหเยาวชนรุนใหมไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญและดํารงไวซึง่ประเพณีอันทรงคุณคานี้ 
รวมถึงยังเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะดวย 
 10. กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป จัดโครงการมหกรรมนาฏศิลปพื้นบานสมยัใหม คร้ังที ่10 
เพื่อเปนการตระหนกัถงึความสําคัญของการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพนัธกจิที่สําคัญประการ
หนึง่ของมหาวทิยาลัย ดวยเหตุทีน่าฏศิลปพื้นบานของไทยเปนส่ิงที่สะทอนถึงรากฐาน ที่มา การ
ดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยมาชานาน 
 11. กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสูชุมชน คร้ังที ่9 เพื่อใหคณาจารยและนิสิตสาขาวิชา
นาฏศิลปเปนผูฝกอบรม ถายทอดทกัษะเบ้ืองตนทางดานนาฏศิลปใหแกชุมชนและสังคม ซึง่จะทําให
นิสิตไดฝกฝนการทาํงานเปนทีมรวมกนั และไดทําประโยชนตอสังคมและชุมชนภายนอก อีกทั้งยงัเปน
การเสริมสรางประสบการณในการเรียนรูและรูจักเสียสละเพื่อสวนรม การทาํงานรวมกัน และการ
เผยแพรผลงานนิสิตสาขาวชิานาฏศิลปใหเปนที่รูจักแกสังคมดวย 
 12. กิจกรรมสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปจัดโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ
ประยุกตศิลปะภาพพิมพภายในศาลาเปรียญของวัด) เพื่อใหนิสิตประยุกตใชเทคนคิตาง ๆ ของภาพ
พิมพและเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการตกแตงลวดลายไทยอันล้ําคาสูทองถิน่ รวมถึงการทํานุ
บํารุงพระพทุธศาสนา โดยนสิิตจะไดเรียนรูและศึกษาการทํางานดานศิลปะที่เกีย่วของกับ
พระพทุธศาสนาเพ่ิมเติมองคความรูใหมเพื่อถายทอดกลับสูชุมชน รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานกึดาน
จริยธรรมใหกบัเยาวชนรุนใหมดวย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของจะเหน็ไดวาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่ 
พึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนา ทัง้นี้คุณลักษณะที่สําคัญตอง 
ประกอบดวย คุณลักษณะดานความเปนผูนํา คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะดาน 
ความคิดสรางสรรคและ คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ ซึ่งการไดพัฒนานิสิตใหมคุีณลักษณะ
ดังกลาวจะสงผลตอคุณภาพของนิสิตที่จะสงเสริมทางการศึกษา และเปนประโยชนแกวงการศึกษา 
ตอไป 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 กัญญารัตน หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา นสิิตมีทัศนะตอ
คุณลักษณะของนิสิตโดยการประเมินตนเองของนิสิตในแตละดานและโดยรวม อยูในระดับมาก  นิสิต
ชายและนิสิตหญิง มีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตโดยรวมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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นิสิตชายและหญิงมทีัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตเกือบทุกดานแตกตางกนั ยกเวนดานคุณธรรม-
จริยธรรมที่ไมพบความแตกตาง นิสิตที่ศึกษาตางกลุมวชิากนัมีทัศนะตอคุณลักษณะนิสิตไมแตกตางกนั  
นิสิตที่มกีารอบรมเลี้ยงดูตางกนัมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิตโดยรวมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา นิสิตมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิต ดานวชิาการ วิชาชพี ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานสังคมแตกตางกัน  นิสิตที่มีจํานวนในการเขารวมกิจกรรมตางกนัมีทัศนะตอคุณลักษณะของนิสิต
โดยรวมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมีทัศนะ ตอคุณลักษณะของนิสิต ดานวชิาการ 
วิชาชพี ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานสังคมแตกตางกนั และนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนัมี
ทัศนะตอคุณลักษณะของนสิิตโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมทีศันะตอ
คุณลักษณะนสิิต ดานวิชาการ วิชาชีพและดานคุณธรรม จริยธรรมแตกตางกนั ยกเวนดานสังคมที่ไมพบ
ความแตกตาง 
 นอกจากนีธ้ิติยา จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยัพบวา นิสิตมีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะ
ความเปนครู และลักษณะทางการสอน อยูในระดับมาก นิสิตชายและหญิง มีลักษณะสวนบุคคล และ
ลักษณะความเปนครู ไมแตกตางกันสวนลักษณะทางการสอน แตกตางกนั นิสิตที่ศึกษาอยูในชัน้ปที่ 2 
ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 มีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการสอน  
ไมแตกตางกนั นิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และตํ่า มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกนั 
โดยนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตกตางจากนสิิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการสอน ไมพบความ
แตกตาง นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพเปนขาราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานสถาน
ประกอบการเอกชน คาขายหรือธุรกิจสวนตัว เกษตรกร และอ่ืน ๆมีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะความ
เปนครู และลักษณะทางการสอน แตกตางกนั โดยนิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  มีลักษณะ
สวนบุคคล แตกตางจากนสิิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
สถานประกอบการเอกชน อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวและอาชีพอ่ืน ๆ นอกจากนี้ นิสิตที่ผูปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกร มลัีกษณะความเปนครู แตกตางจากนิสิตทีผู่ปกครองประกอบอาชีพคาขาย
หรือธุรกิจสวนตัวและอาชีพอ่ืน ๆ และนิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มลัีกษณะทางการสอน 
แตกตางจากนสิิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพคาขายหรือธรุกิจสวนตัว และนิสิตทีม่ีภูมลํิาเนาอยูใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีลักษณะสวนบุคคล ลักษณะความเปนครู และลักษณะทางการ
สอน แตกตางจากนิสิตที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด สวนพระมหาสุพนิ ชนินะปด (2546: บทคัดยอ) ศึกษา
เร่ืองคุณลักษณะของพระนกัศึกษามหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา พระนกัศึกษา
มีคุณลักษณะดานการเรียน ดานความสัมพันธกับสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและเปน
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รายดานทัง้ 3 ดาน อยูในระดับมาก พระนกัศึกษาที่มีอายุตางกันมีคุณลักษณะโดยรวมแตกตางกนั 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานความสัมพนัธกับสังคมและดานคุณธรรมจริยธรรม พระนกัศึกษาที่มี
อายุ 20 ปข้ึนไปแตกตางกับพระนกัศึกษาที่มีอายุนอยกวา 20 ป พระนักศึกษาที่มีจาํนวนปอยูใน 
สมณเพศตางกันมีคุณลักษณะโดยรวมและเปนรายดานทัง้ 3 ดาน    ไมแตกตางกนั พระนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที ่4 มีคุณลักษณะโดยรวมแตกตางกับพระนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที ่2 
และช้ันปที ่3 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พระนักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในชัน้ปที่ 2 มีคุณลักษณะ
การเรียนแตกตางจากพระนกัศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในชัน้ปที ่4 และพระนักศึกษาทีก่ําลังศึกษาอยูใน
ชั้นปที ่1 มีคุณลักษณะดานความสัมพนัธกับสังคมแตกตางกับพระนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่
4 สวนดานคุณธรรมจริยธรรมพระนกัศึกษาทีก่ําลังศึกษาอยู ชั้นปตางกนัมีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมไมแตกตางกนั พระนักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในวทิยาเขตตางกนัมีคุณลักษณะโดยรวม
แตกตางกนั พระนักศึกษาทีม่ีวิทยฐานะเดิมตางกนัมีคุณลักษณะ โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน 
ไมแตกตางกนัและพระนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั มีคุณลักษณะโดยรวมไมแตกตาง
กัน สําหรับโรจนรวี พจนพฒันพล (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค
ในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ผลการวิจยัพบวา คุณลักษณะดาน
การเรียนรูนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับสูง คือ สามารถนํา ความรูไปใชในชวีิตประจําวนัสามารถ
เชื่อมโยงวิธกีารเรียนรูเขากับสภาพปญหาและประสบการณใน   ชีวิตจริง และสามารถถายโอนความรู
ที่ไดรูไปสูผูอ่ืนได สําหรับเลิศลักษณ วงศสวรรค (2553 :  บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5   ป) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการวิจยัพบวา คุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตร  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และรายดาน  8 ดาน ไดแก ดานความสําคัญ บทบาท หนาที ่
ภาระงานของครู ดานคุณลักษณะของครูที่ดี ดานการเสริมสราง  ศักยภาพและสมรรถภาพความเปน
ครู ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ดานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  ครู ดานทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และดานการเปนผูนาํทางวชิาการ อยูใน ระดับมาก เปรียบเทยีบ
คุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จําแนกตามเพศ ระดับช้ันที่สอน และ 
กลุมสาระที่สอน พบวา ไมแตกตางกนั และความสัมพนัธระหวางตัวแปร ดานบุคลิกภาพสวนตัว  
บริบทสถาบัน สภาพแวดลอมภายนอกสถาบันกับคุณลักษณะความเปนครูอยูในระดับตํ่า โดยตัวแปร
ดานสภาพแวดลอมภายนอก สถาบันกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพนัธกนัอยางมีนยัสําคัญที่
ระดับ .05 (r = .187) และออยใจ เลิศลํ้า (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตสาขา
วิชาเอกผาและเคร่ืองแตงกาย คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวจิัย
พบวา บัณฑิตมีความคิดเหน็วาคุณลักษณะสวนตัวและคุณลักษณะทางวิชาชีพของบัณฑิตสาขา
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วิชาเอกผาและเคร่ืองแตงกาย คณะคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยรวมและใน
แตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก บัณฑิตมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะสวนตัวของบัณฑติ
โดยรวมไมแตกตางกัน บัณฑิตมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะทางวิชาชีพของบัณฑติโดยรวมและในแต
ละดานแตกตางกนัและคุณลักษณะบัณฑติโดยรวมและในแตละดานตามความคิดเห็นของบัณฑติ
เหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กาํหนด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของจะเหน็ไดวาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่ 
พึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนา ทัง้นี้คุณลักษณะที่สําคัญตอง 
ประกอบดวย คุณลักษณะดานความเปนผูนํา คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะดาน 
ความคิดสรางสรรคและ คุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ ซึ่งการไดพัฒนานิสิตใหมคุีณลักษณะ
ดังกลาวจะสงผลตอคุณภาพของนิสิตที่จะสงเสริมทางการศึกษา และเปนประโยชนแกวงการศึกษา
โดยเฉพาะดานศิลปกรรมศาสตรตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัยไดจัดลําดับตามสาระ ดังนี้ การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัย ลักษณะของเคร่ืองมือ วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล การจดักระทําขอมลูและการวิเคราะห
ขอมูล และสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้เปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ชั้นปที1่-4 ที่กาํลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวชิาดังนี้ 1) สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป  
2) สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  3) สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา  4) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
สากล  5) สาขาวิชานาฏศิลป  6) สาขาวิชาศิลปศึกษา  7) สาขาวิชาศิลปะการแสดง  8) สาขาวิชา
ศิลปะจินตทัศน ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทัง้สิ้น 1,615 คน    
  

 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นป1-4 ทีก่ําลังศึกษาอยูใน 8 สาขาวชิา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 โดยกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของยามาเน (Yamane.  1976: 
886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (α= .05 จากนัน้จึงทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ไดจํานวนนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง 381 คน 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามคุณลักษณะนสิิต คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาคนควา บทความ เอกสาร ตําราและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของนิสิต 
 2. ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามแบบของไลเคิรท 
 3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ 2 มาสรางแบบสอบถาม 
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 4. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ เพื่อปรับแกใน
เร่ืองความครอบคลุมของเนือ้หาและภาษาที่ใช 
 5. นําแบบสอบถามที่ปรับแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) รวมทั้งภาษาที่ใช แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และ
นําเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธอีกคร้ัง 
 6. นาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนสิิตระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปน 
รายขอ โดยใชเทคนิครอยละ 25 ของกลุมสูงและกลุมตํ่า โดยใชการทดสอบที (t-test) เลือกเฉพาะขอที่
มีคา t ต้ังแต1.75 ข้ึนไปไวใชเปนแบบสอบถาม (Ferguson.  1981:180) จากนั้นหาคาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวธิี
ของครอนบาค  (Cronbach.  1984: 161)   แบบสอบถามดานความเปนผูนาํ มีคาความเชื่อมัน่ เทากับ 
.891 ดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ .945 ดานความคิดสรางสรรค เทากบั .934 และดานฐานทาง
วิชาการ เทากบั .911 
 7. เมื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเรียบรอยแลวนําเสนอตอประธานและคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานพินธเพื่อปรับปรุงแกไขพิจารณาใหสมบูรณกอนนาํไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู
จากกลุมตัวอยางตอไป 
 

ลักษณะของเครื่องมือ 
 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีทุกช้ันป คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา อาชพีของ
ผูปกครอง  ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะนสิิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ 18 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรม 15 ขอ ดานความคิดสรางสรรค 
13 ขอและดานฐานทางวิชาการ 14 ขอ รวมทั้งหมด 60 ขอ  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ โดยผูวิจัยไดมีการกาํหนดคาน้าํหนักคะแนนดังนี ้  
   5 หมายถงึ มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ มากที่สุด 
   4 หมายถงึ มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ มาก 
   3 หมายถงึ มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ ปานกลาง 
   2 หมายถงึ มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ นอย 
   1 หมายถงึ มีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนัน้ นอยที่สุด 
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 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี ้  
 คาคะแนนเฉล่ียในชวง 4.50 – 5.00 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด 
 คาคะแนนเฉล่ียในชวง 3.50 – 4.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับมาก  
 คาคะแนนเฉล่ียในชวง 2.50 – 3.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉล่ียในชวง 1.50 – 2.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับนอย 
 คาคะแนนเฉล่ียในชวง 1.00 – 1.49 หมายถึง นิสิตมีคุณลักษณะในระดับนอยที่สุด 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนนิการเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
 1. นําหนงัสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ไปยัง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ประสานงานกับอาจารยและเจาหนาที่เพื่อสงแบบสอบถามไปยังนิสิตกลุมตัวอยางแลว
ทําการเก็บแบบสอบถามคืนในเวลาท่ีกําหนด 
 3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามโดยการเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณแลวนาํขอมูลไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร    
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มาวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 1. วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี ่(Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) 
 2. ตามจุดมุงหมายของการวิจยัขอ 1 ศึกษาคุณลักษณะในแตละดานของนิสิตปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  ตามจุดมุงหมายของการวิจยัขอ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะในแตละดานของนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา ใชการทดสอบที  
(t-test ) สวนตัวแปร สาขาวิชา และอาชีพผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One way Anova) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จงึทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี
ของเชฟเฟ 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชวธิีวิเคราะหทางสถติิดังนี ้
 1. สถิติพื้นฐาน 
                 1.1  คาความถี่ (Frequency) 
                 1.2  คารอยละ (Percentage) 
                 1.3  คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
                 1.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
      2.1  คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยทดสอบที (t-dependent 
sample) 
  2.2 คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวหีาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient)  
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
      3.1  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยทดสอบที 
(t-test for independent sample) (Ferguson.  1981: 178) 
  3.2  การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมข้ึน
ไปใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) และในกรณีทีพ่บความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จงึทาํการทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe ‘s 
Method) (Ferguson.  1981: 190, 308) 
  
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ  และ 2)  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในแตละดาน จาํแนกตามเพศ  สาขาวิชา ภูมลํิาเนา และอาชีพ
ของผูปกครอง  ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t - distribution 
F แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน F - distribution 
df แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
MS แทน คาคะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean squares) 
p แทน ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาความถี่ 
(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ  โดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
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 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน 
ทางวิชาการ  จําแนกตามเพศ  และภูมิลําเนา วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test Independent) และ
จําแนกตามสาขาวิชา และอาชีพของผูปกครอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
way analysis of variance) ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จงึทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการหาคาความถี่ 
(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  จํานวนและคารอยละของนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศกึษา 
จํานวน (คน) 

n = 381 
รอยละ 

1.เพศ   
 1.1 ชาย 149 39.10 
 1.2 หญิง 232 60.90 

 รวม 381 100.00 
2.สาขาวชิา   
 2.1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป 17 4.50 
 2.2 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 11 2.90 
 2.3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 30 7.90 
 2.4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 45 11.80 
 2.5 สาขาวิชานาฏศิลป 108 28.30 
 2.6 สาขาวิชาศิลปศึกษา 42 11.00 
 2.7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 95 24.90 
 2.8 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน  33 8.70 
 รวม 381 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ตัวแปรที่ศกึษา 
จํานวน (คน) 

n = 381 
รอยละ 

ภูมิลําเนา   
 กรุงเทพฯและปริมณฑล   205 53.80 
 ตางจังหวัด 176 46.20 

 รวม 381     100.00 
อาชีพของผูปกครอง   
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 86 22.60 
 พนกังานหนวยงานเอกชน 87 22.80 
 ธุรกิจสวนตัว 102 26.80 
 คาขาย 49 12.90 
 อาชีพอิสระ  42 11.00 
 อาชีพอ่ืน ๆ 15 3.90 

 รวม 381 100.00 

 
 จากตาราง 1 แสดงวานิสิตที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 381 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.90  รองลงมาคือเพศชาย จํานวน  149 คน คิดเปนรอยละ 39.10 
กําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาสาขาวิชานาฏศิลป จํานวน 108คน คิดเปนรอยละ 28.30 รองลงมาคือ 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล  สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะ 
จินตทัศน สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป และสาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสารจํานวน 95,45, 42, 33, 30, 17  และ 11 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ24.90,11.80, 
11.00, 8.70, 7.90, 4.50 และ 2.90 ตามลําดับ   มีภูมลํิาเนาอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 
205 คน คิดเปนรอยละ 53.80 และตางจงัหวัด จาํนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 46.20  ผูปกครอง
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จาํนวน 102 คิดเปนรอยละ 26.80  รองลงมาคือ พนักงานหนวยงาน
เอกชน ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คาขาย อาชพีอิสระ และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 87, 86, 49, 42 
และ 15 ตามลําดับ คิดเปน   รอยละ 22.80, 22.60, 12.90, 11.00  และ 3.90 ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ โดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
deviation) ดังแสดงในตาราง 2 – 10 
 
ตาราง 2 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค 
และดานฐานทางวิชาการ  

 

นิสิต (n = 381) คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ X  S.D ระดับคุณลกัษณะ 

1.  ดานความเปนผูนาํ 3.90 0.51 มาก 
2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.10 0.57 มาก 
3.  ดานความคิดสรางสรรค 3.99 0.58 มาก 
4.  ดานฐานทางวิชาการ 3.95 0.53 มาก 

 
 จากตาราง 2  แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการอยูในระดับมาก 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ เปนรายขอ 
 

นิสิต (n=381) 
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานความเปนผูนํา 
X  S.D 

ระดับ
คุณลักษณะ 

1.  ขาพเจามคีวามรูและประสบการณในความเปนผูนาํ 3.80 0.91 มาก 
2.  การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนได 3.80 0.71 มาก 
3.  ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผูอ่ืนมาทํางานรวมกนัได 3.69 0.78 มาก 
4.  ขาพเจามคีวามสัมพันธที่ดีกับเพื่อนคณะอ่ืนๆ 3.78 0.80 มาก 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

นิสิต (n=381) 
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานความเปนผูนํา 
X  S.D 

ระดับ
คุณลักษณะ 

5.  ขาพเจาสามารถช้ีแจงใหผูรวมงานทราบวิธีการปฏิบัติงานได 3.79 0.81 มาก 
6.  ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคลอ่ืนๆที่

เกี่ยวของ 
3.94 0.84 มาก 

7.  ขาพเจามคีวามคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

3.80 0.78 มาก 

8.  ขาพเจาต่ืนตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆ และสามารถปรับตัวได 3.87 0.84 มาก 
9.  ขาพเจามคีวามสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและการ

แกไข 
4.07 0.89 มาก 

10.  ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานที่ทาํได 3.94 0.77 มาก 
11.  ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมาย 3.92 0.82 มาก 
12.  ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย 3.96 0.80 มาก 
13.  ขาพเจาทาํหนาที่เปนผูนําในการสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา 3.88 0.88 มาก 
14.  ขาพเจามคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 3.83 0.87 มาก 
15.  ขาพเจารูจักความประนีประนอม และมีความยืดหยุนใน

สถานการณทีเ่หมาะสม 
3.92 0.84 มาก 

16.  ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.02 0.84 มาก 
17.  ขาพเจาใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการตัดสินใจ 4.06 0.79 มาก 
18.  ขาพเจามกีารแสดงออกที่เหมาะสม ตามถานการณ 4.05 0.80 มาก 

รวม 3.90 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 3  แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ 
มากเชนกนั 
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ตาราง 4  คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนรายขอ 

 

นิสิต (n = 381) คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ดานคุณธรรมจริยธรรม X  S.D 
ระดับ

คุณลักษณะ 
1.  ขาพเจาเปนผูมีความออนนอมถอมตน 4.13 0.82 มาก 
2.  ขาพเจามจีิตสํานึกตอสวนรวม 4.15 0.77 มาก 
3.  ขาพเจาเหน็ความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 4.12 0.83 มาก 
4.  ขาพเจามีวนิัยตอตนเอง 4.05 0.81 มาก 
5.  ขาพเจารูจกัใหอภัย 4.18 0.82 มาก 
6.  ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอ่ืน 4.21 0.82 มาก 
7.  ขาพเจามคีวามซ่ือสัตย สุจริต 4.11 0.88 มาก 
8.  ขาพเจาไมใชกลวิธ ีหรือทุจริตในการสอบ 4.12 0.93 มาก 
9.  ขาพเจาเปนผูที่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา 4.00 0.75 มาก 
10.  ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 4.07 0.75 มาก 
11.  ขาพเจาใชวาจาที่สุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต 4.04 0.81 มาก 
12.  ขาพเจามคีวามเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ 4.11 0.88 มาก 
13.  ขาพเจามมีนุษยสัมพนัธที่ดีทัง้เพื่อนรวมคณะและตางคณะ 4.07 0.83 มาก 
14.  ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกับผูอ่ืน 4.09 0.87 มาก 
15.  ขาพเจาเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 4.00 0.85 มาก 

รวม 4.10 0.57 มาก 

  
 จากตาราง 4  แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับ
มากเชนกนั 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความคิดสรางสรรค เปนรายขอ 

 

นิสิต (n=381) 
คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานความคิดสรางสรรค X  S.D 
ระดับ

คุณลักษณะ 
1.  ขาพเจาเปนผูมีวิสัยทัศน 4.11 0.82 มาก 
2.  ขาพเจาสามารถเล็งเหน็ปญหาในระยะยาวได 4.07 0.81 มาก 
3.  ขาพเจาสามารถนาํความรูมาแกปญหาได 4.02 0.82 มาก 
4.  ขาพเจารูจกัการวางแผนงานอยางเปนระบบ 3.94 0.85 มาก 
5.  ขาพเจาเปนผูมีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณเฉพาะหนา 3.94 0.87 มาก 
6.  ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความคิดเห็นที่

แปลกใหม 
3.96 0.83 มาก 

7.  ขาพเจามคีวามคิดทีก่วางไกล (คิดนอกกรอบ) 3.89 0.86 มาก 
8.  ขาพเจารูจกัใชความคิดที่ทนัสมัย 3.93 0.82 มาก 
9.  ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี 4.02 0.84 มาก 
10.  ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม 4.00 0.83 มาก 
11.  ขาพเจารูจักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ 4.02 0.84 มาก 
12.  ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นทีท่ันสมยัในการทํางาน

ศิลปะ 
3.97 0.83 มาก 

13.  ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกับการ
สรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม 

4.06 0.84 มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 

 
 จากตาราง 5  แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูใน
ระดับมากเชนกัน 
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานฐานทางวิชาการ เปนรายขอ 

 
นิสิต (n=381) 

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานฐานทางวิชาการ X  S.D 

ระดับ
คุณลักษณะ 

1.  ขาพเจามทีักษะเกี่ยวกบังานทางดานศิลปะ 4.03 0.66 มาก 
2.  ขาพเจามคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ 3.97 0.71 มาก 
3.  ขาพเจามคีวามรูเกีย่วกบัประวัติศาสตรศิลป 3.87 0.80 มาก 
4.  ขาพเจามคีวามรูความสามารถทางดานทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรียน 3.96 0.80 มาก 
5.  ขาพเจามคีวามรูความสามารถทางดานการปฏิบัติในสาขาวิชาที่

เรียน 
3.95 0.81 มาก 

6.  ขาพเจาเปนผูมีความสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว 3.91 0.81 มาก 
7.  ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ 3.93 0.80 มาก 
8.  ขาพเจาสามารถนาํความรูมาประยุกตใชกับการแสดงออก

ทางการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม 
4.04 0.82 มาก 

9.  ขาพเจามคีวามสามารถในการใชเคร่ืองมือส่ือสาร 4.06 0.79 มาก 
10.  ขาพเจาสนใจใฝรูในทกุสาขาวิชาศิลปะ 4.04 0.79 มาก 
11.  ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
4.03 0.81 มาก 

12.  ขาพเจาสามารถถายทอดความรูทางศิลปะไดอยางเหมาะสม 3.94 0.81 มาก 
13.  ขาพเจาสามารถใชภาษาตางประเทศได 3.74 0.88 มาก 
14.  ขาพเจาสามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานและเผยแพร

ผลงานได 
3.86 0.85 มาก 

รวม 3.95 0.53 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
คุณลักษณะดานฐานวิชาการ อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
เชนกนั 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร       
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ  ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค    
       และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย (n = 149) หญิง (n= 232) 

คุณลักษณะของนิสิต  
คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.  ดานความเปนผูนาํ 3.91 0.51 มาก 3.88 0.51 มาก 
2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.09 0.57 มาก 4.10 0.57 มาก 
3.  ดานความคิดสรางสรรค 4.03 0.58 มาก 3.97 0.58 มาก 
4.  ดานฐานทางวิชาการ 3.99 0.56 มาก 3.93 0.51 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวานิสิตเพศชายและเพศหญิง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ  ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค  
และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนํา  
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ จําแนกตามสาขาวิชา 

 

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานฐานทางวชิาการ 

 
สาขาวิชา 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.สาขาวชิาการออกแบบทศันศิลป  3.76 0.46 มาก 4.01 0.68 มาก 3.80 0.68 มาก 3.73 0.57 มาก 
2.สาขาวชิาการออกแบบสื่อสาร 3.91 0.62 มาก 4.21 0.77 มาก 3.96 0.79 มาก 3.95 0.51 มาก 
3.  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 3.52 0.44 มาก 3.60 0.52 มาก 3.57 0.49 มาก 3.55 0.44 มาก 
4.  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 4.08 0.38 มาก 4.26 0.38 มาก 4.18 0.40 มาก 4.23 0.40 มาก  
5.  สาขาวิชานาฏศิลป 4.15 0.53 มาก 4.32 0.47 มาก 4.22 0.57 มาก 4.11 0.56 มาก  
6.สาขาวชิาศิลปศึกษา 

3.56 0.39 มาก 3.76 0.55 มาก 3.57 0.44 มาก 3.49 0.38 
ปาน 
กลาง 

7.สาขาวชิาศิลปะการแสดง 4.00 0.38 มาก 4.32 0.39 มาก 4.20 0.45 มาก 4.09 0.43 มาก  
8.สาขาวชิาศิลปะจินตทัศน 

3.37 0.22 
ปาน
กลาง 

3.42 0.37 
ปาน
กลาง 

3.44 0.29 
ปาน
กลาง 

3.72 0.39 มาก  

จากตาราง 8 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกสาขาวิชา มีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา  ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการอยูในระดับมาก ยกเวนสาขาวิชาศิลปะจินตทัศนมคีุณลักษณะดานเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง สวนดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ  ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค  
และดานฐานทางวิชาการ จาํแนกตามภูมลํิาเนา 

 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ตางจังหวัด 
n = 205 n= 176 

คุณลักษณะของนิสิต  
คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.  ดานความเปนผูนาํ 3.94 0.48 มาก 3.85 0.54 มาก 
2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.16 0.52 มาก 4.03 0.61 มาก 
3.  ดานความคิดสรางสรรค 4.05 0.56 มาก 3.92 0.59 มาก 
4.  ดานฐานทางวิชาการ 4.00 0.50 มาก 3.90 0.56 มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงวานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตางจงัหวัด มีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนํา  

ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 
 

คุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานฐานทางวชิาการ 

 
อาชีพของผูปกครอง 

X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 
1.ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.87 .50 มาก 4.06 .58 มาก 3.96 .57 มาก 3.98 .50 มาก 
2.พนกังานหนวยงานเอกชน 3.97 .43 มาก 4.12 .51 มาก 4.09 .57 มาก 4.04 .48 มาก 
3.ธุรกิจสวนตัว 3.85 .51 มาก 4.09 .58 มาก 3.99 .57 มาก 3.94 .56 มาก 
4.คาขาย 3.87 .53 มาก 4.06 .57 มาก 3.86 .60 มาก 3.86 .52 มาก 
5.อาชีพอิสระ 3.97 .63 มาก 4.21 .62 มาก 4.06 .62 มาก 3.96 .58 มาก 
6.อาชีพอื่น ๆ 3.86 .57 มาก 4.01 .58 มาก 3.94 .50 มาก 3.68 .53 มาก 

 
 จากตาราง 10 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกนัมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ อยูในระดับมาก 
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 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐาน
ทางวิชาการ จาํแนกเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครองดังแสดงในตาราง 11 – 18 
 
ตาราง 11 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ชาย (n = 149) หญิง (n= 232) 

คุณลักษณะของนิสิต  
คณะศลิปกรรมศาสตร

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ X  S.D X  S.D 

 
t 

 
p 

1.  ดานความเปนผูนาํ 3.91 0.51 3.88 0.51 0.56 .574 
2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.09 0.57 4.10 0.57 0.17 .865 
3.  ดานความคิดสรางสรรค 4.03 0.58 3.97 0.58 1.02 .309 
4.  ดานฐานทางวิชาการ 3.99 0.56 3.93 0.51 1.17 .242 

 
 จากตาราง 11 แสดงวานิสิตเพศชายและเพศหญิง มีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกนั 
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ตาราง 12 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ 
จําแนกตามสาขาวิชา 

 

คุณลักษณะของนิสิต 
คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 7 27.750 3.964 21.02 .001 
ภายในกลุม 373 70.354 0.189   

1.  ดานความเปนผูนาํ 
 

รวม 380 98.104    
ระหวางกลุม 7 38.762 5.537 24.92 .001 
ภายในกลุม 373 82.887 .222   

2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

รวม 380 121.649    
ระหวางกลุม 7 35.080 5.011 20.29 .001 
ภายในกลุม 373 92.150 .247   

3.  ดานความคิดสรางสรรค 

รวม 380 127.230    
ระหวางกลุม 7 24.466 3.495 15.91 .001 
ภายในกลุม 373 81.941 .220   

4.  ดานฐานทางวิชาการ 

รวม 380 106.407    

  
 จากตาราง 12 แสดงวานิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมคุีณลักษณะดานความเปนผูนํา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จงึทาํการทดสอบเปนรายคูโดยใชวธิีการ 
ของเชฟเฟ (Scheffe Method) ดังตาราง 13 -16 
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ตาราง 13 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปนผูนาํ จําแนกตามสาขาวิชา

เปนรายคู 
 

1.ออกแบบ
ทัศนศิลป 

2.ออกแบบ
สื่อสาร 

3.ดุริยางคฯ
ศึกษา 

4.ดุริยางคฯ
สากล 

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา 7.ศิลปะ 
การแสดง 

8.ศิลปะ
จินตทัศน กลุมสาขาวิชา X  

3.76 3.91 3.52 4.08 4.15 3.56 4.00 3.37 
1.  การออกแบบทัศนศิลป 3.76         
2.  การออกแบบสื่อสาร 3.91         
3.  ดุริยางคศาสตรศึกษา 3.52    * *  *  
4.  ดุริยางคศาสตรสากล 4.08      *  * 
5.  นาฏศิลป 4.15      *  * 
6.  ศิลปศึกษา 3.56       *  
7.  ศิลปะการแสดง 4.00        * 
8.  ศิลปะจินตทัศน 3.37         

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํ 
แตกตางกับนสิิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวชิาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
 นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํแตกตางกับสาขาวิชา
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 
 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําแตกตางกบันิสิตสาขาวชิาศิลปศึกษา  
และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน  
 นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานความเปนผูนําแตกตางกบันิสิตสาขาวชิา
ศิลปะการแสดง 
 และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํแตกตางกับนิสิตสาขาวิชา 
ศิลปะจินตทัศน  อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

 
ตาราง 14 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตาม

สาขาวิชา เปนรายคู 
 

1.ออกแบบ
ทัศนศิลป 

2.ออกแบบ
สื่อสาร 

3.ดุริยางคฯ
ศึกษา 

4.ดุริยางคฯ
สากล 

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา 7.ศิลปะ 
การแสดง 

8.ศิลปะ
จินตทัศน กลุมสาขาวิชา X  

4.01 4.21 3.60 4.26 4.32 3.76 4.32 3.42 
1.  การออกแบบทัศนศิลป 4.01        * 
2.  การออกแบบสื่อสาร 4.21        * 
3.  ดุริยางคศาสตรศึกษา 3.60    * *  *  
4.  ดุริยางคศาสตรสากล 4.26      *  * 
5.  นาฏศิลป 4.32      *  * 
6.  ศิลปศึกษา 3.76       *  
7.  ศิลปะการแสดง 4.32        * 
8.  ศิลปะจินตทัศน 3.42         

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับนิสิตสาชาวิชาสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบส่ือสารมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน  
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล  สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
  นิสิตทีเ่รียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 
   นิสิตที่เรียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจนิตทัศน   
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกบันิสิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง   
 และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 15 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความคิดสรางสรรค จําแนกตาม

สาขาวิชา เปนรายคู 
 

1.ออกแบบ
ทัศนศิลป 

2.ออกแบบ
สื่อสาร 

3.ดุริยางคฯ
ศึกษา 

4.ดุริยางคฯ
สากล 

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา 7.ศิลปะ 
การแสดง 

8.ศิลปะ
จินตทัศน 

 
กลุมสาขาวิชา 

X  
3.80 3.96 3.57 4.18 4.22 3.57 4.20 3.44 

1.  การออกแบบทัศนศิลป 3.80         
2.  การออกแบบสื่อสาร 3.96         
3.  ดุริยางคศาสตรศึกษา 3.57    * *  *  
4.  ดุริยางคศาสตรสากล 4.18      *  * 
5.  นาฏศิลป 4.22      *  * 
6.  ศิลปศึกษา 3.57       *  
7.  ศิลปะการแสดง 4.20        * 
8.  ศิลปะจินตทัศน 3.44         

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดาน
ความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตาง
กับนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน   
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจนิตทัศน   
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับนิสิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคแตกตางกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 16 การทดสอบคาคะแนนเฉลีย่ของคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานฐานทางวิชาการ จําแนก

ตามสาขาวิชา เปนรายคู 
 

1.ออกแบบ
ทัศนศิลป 

2.ออกแบบ
สื่อสาร 

3.ดุริยางคฯ
ศึกษา 

4.ดุริยางคฯ
สากล 

5.นาฏศิลป 6.ศิลปศึกษา 7.ศิลปะ 
การแสดง 

8.ศิลปะ
จินตทัศน 

 
กลุมสาขาวิชา 

X  
3.73 3.95 3.55 4.23 4.11 3.49 4.09 3.72 

1.  การออกแบบทัศนศิลป 3.73    *     
2.  การออกแบบสื่อสาร 3.95         
3.  ดุริยางคศาสตรศึกษา 3.55    * *  *  
4.  ดุริยางคศาสตรสากล 4.23      *  * 
5.  นาฏศิลป 4.11      *  * 
6.  ศิลปศึกษา 3.49       *  
7.  ศิลปะการแสดง 4.09        * 
8.  ศิลปะจินตทัศน 3.72         

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปมคุีณลักษณะดานฐาน 
ทางวิชาการแตกตางกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล   
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษามีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง    
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากลมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจนิตทัศน   
  นิสิตทีเ่รียนในสาขาวิชานาฏศิลปมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนสิิตสาขาวิชา 
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน     
 นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษามีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนสิิตสาขาวิชา 
ศิลปะการแสดง   
 และนิสิตที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการแตกตางกับนิสิต 
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
  
ตาราง 17 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน 
       ความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ   จําแนก   
       ตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา 
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  
(n = 205) 

ตางจังหวัด  
 

(n= 176) 

คุณลักษณะของนิสิต 
คณะศลิปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

X  S.D X  S.D 

t p 

1.  ดานความเปนผูนาํ 3.94 0.48 3.85 0.54 1.79 .074 
2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.16 0.52 4.03 0.61 2.19 .030 
3.  ดานความคิดสรางสรรค 4.05 0.56 3.92 0.59 2.18 .030 
4.  ดานฐานทางวิชาการ 4.00  0.50  3.90  0.56  1.79  .074  
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 จากตาราง 17 แสดงวานิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับนิสิตที่มี
ภูมิลําเนาตางจังหวัดมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม และดานความคิดสรางสรรค แตกตางกัน สวน
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกนั 
 
ตาราง 18 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาน

ความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง 

 

คุณลักษณะของนิสิต 
คณะศิลปกรรมศาสตร

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม  5  0.989  0.198  0.76  .576  
ภายในกลุม  375  97.115  0.259    

1.  ดานความเปนผูนาํ 
 

รวม  380  98.104     
ระหวางกลุม  5  0.854  0.171  0.53  .753  
ภายในกลุม  375  120.794  0.322    

2.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

รวม  380  121.648     
ระหวางกลุม  5  1.944  0.389  1.16  .326  
ภายในกลุม  375  125.286  0.334    

3.  ดานความคิดสรางสรรค 

รวม  380  127.230     
ระหวางกลุม  5  2.296  0.459  1.65 .145  
ภายในกลุม  375  104.111  0.278    

4.  ดานฐานทางวิชาการ 

รวม  380  106.407     

   
 จากตาราง 18 แสดงวานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูปกครอง
ประกอบอาชีพแตกตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกัน  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนสิิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดาน จําแนกตามเพศ สาขาวชิา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ เปนนสิิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งส้ิน 381 คน 
ไดมาจากการสุมแบบแบงงาย (Simple Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความเปน
ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แบบสอบถามแตละ
ดานมีคาความเช่ือมั่น ดังนี้ ดานความเปนผูนํา เทากับ .891 ดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ .945 ดาน
ความคิดสรางสรรค  เทากับ .934 และดานฐานทางวิชาการ เทากับ .911 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสนองตอวัตถปุระสงคการวจิยั ดังนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
 2. การศึกษาคุณลักษณะของนสิิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิเคราะหดวยการหาคาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทยีบคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา โดยการทดสอบที (t-test) แบบ Independent จําแนกตามสาขาวิชา 
และอาชีพของผูปกครอง โดยใชการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคู
โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4 ดาน 
สรุปผลการวิจยัไดดังนี ้
 1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคุณลักษณะดานความเปน
ผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการอยูในระดับมาก 
 2. นิสิตเพศชายและเพศหญิงมคุีณลักษณะดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกนั 
 3. นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาตางกันมีคุณลักษณะดานความเปนผูนาํดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.  นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับตางจงัหวัดมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สวนดาน
ความเปนผูนาํ และดานฐานทางวิชาการไมพบวาแตกตางกนั 
 5.  นิสิตที่ผูปกครองประกอบอาชีพตางกนัมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวชิาการ ไมแตกตางกนั  
 
การอภิปรายผล 
 ผูวิจัยดําเนนิการอภิปรายผลการวิจยัตามขอคนพบตามวตัถุประสงคการวิจัย และสมมุติฐาน
การวิจยัทีก่ําหนดไว มีรายละเอียดดังนี ้
 1.  ผลการศึกษาคุณลักษณะนสิิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ ซึง่พบวาอยูในระดับมาก นาํเสนอการอภิปรายผลเปนรายดานดังนี ้
  1.1 ดานความเปนผูนํา ผลการวจิัยพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก  บรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มีเอกลักษณเฉพาะตัวทีมุ่งเนนใหนิสิตไดมีโอกาสในการ
แสดงออกซ่ึงความสามารถในดานศิลปะดวยตนเองอยางเต็มที ่ ความรูเกิดข้ึนจากการปฏิบัติมากกวา
การศึกษาคนควาในเชิงทฤษฏี และลักษณะของรายวชิาตางๆ มีความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรู
ดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในการศึกษาชั้นปที ่4 ในภาคเรียนสุดทายมีการ
กําหนดในหลักสูตรวานิสิตจะตองสรางสรรคผลงานจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษา กระบวนการเรียน
ดังกลาวจึงสงผลทําใหนิสิตตองดําเนนิการสรางสรรคผลงานดวยตนเอง โดยทําการประสานงานท้ัง
ภายในและภายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร รวมถงึตองใชทักษะในการส่ือสารและประสานงานกับบุคคล
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อ่ืนๆ เชน เพื่อน อาจารย เจาหนาที่ของคณะ และบุคคลภายนอก เพือ่ชวยใหการสรางสรรคผลงาน
ประสบความสําเร็จ ทักษะดังกลาวจึงนํามาซ่ึงการมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําที่อยูในระดับมาก  
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร  ที่มุงสงเสริมใหนิสิตทุกหลักสูตร 
รวมทัง้นิสิตระดับปริญญาตรีตองมีการสรางสรรคผลงานเปนของตนเองโดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาทีน่ิสิตศึกษาอยู ซึ่งถอืเปนเงื่อนไขสวนหนึง่ในการสําเร็จการศึกษาของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  เพราะกระบวนการทาํวิจัยนั้นมีความจําเปนที่จะตองพึง่ตนเองสูงมาก ทั้งการแสวงหา
ความรูในเชิงทฤษฏี การติดตอประสาน การโนมนาวเพือ่ขอความรวมมือจากบุคคลตางๆ เพื่อใหงานวิจัย
สําเร็จลุลวงไปดวย กระบวนการดังกลาวมสีวนสําคัญอยางยิง่ที่ผลักดันใหนิสิตมีความเปนผูนาํอยูใน
ระดับมาก (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 4) นอกจากนี้บทบาทและหนาที่หลักของคณะศิลปกรรม
ศาสตร ที่ไดรับความคาดหวังจากมหาวิทยาลัยที่สําคัญประการหนึ่งกคื็อ การเปนผูนําในการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร  ก็ตองดําเนินภารกิจดังกลาวดวย โดยเฉพาะการที่
คณาจารยมกัจะเปดโอกาสใหนิสิตไดมีโอกาสมีสวนรวมสําคัญในงานดานศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลัย เชน การเปนตัวแทนในการแขงขันดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย การรวมแสดงใน
กิจกรรมการรบันองใหมของมหาวิทยาลัย เปนตน จึงสงผลทําใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานเปนทีมรวมกับ
เพื่อนนิสิตในคณะดวยกนัเอง และรวมกบัเพื่อนตางคณะ การเปนผูนําในการทํากจิกรรมดังกลาวก็นบัได
วามีสวนสําคัญที่ทาํใหไดแสดงออกดานภาวะผูนําอยางสม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2550: 15; 
คณะศิลปกรรมศาสตร.  2554: ออนไลน)  ดังที ่สําเนาว ขจรศิลป  (2538: 144-145) ที่ไดกลาววา  การที่
นิสิตไดมีโอกาสทํางานรวมกบัผูอ่ืนๆ ยิง่ทาํในจํานวนคร้ังที่มากก็จะทาํใหเกิดการเรียนรู และ
ประสบการณตรงจากการทาํงาน สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานและสถานการณตางๆ ได 
เปนการฝกฝนการเปนผูตามและผูนําที่ดีใหกับนิสิต  และวิเชียร  วิทยอุดม (2547: 419-420)  ที่กลาววา 
การสรางผูนําใหเกิดข้ึนในหนวยงานนั้นเปนส่ิงที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เพื่อใหสมาชิก
ในองคกรไดมโีอกาสรวมทาํงานทีห่ลากหลาย มีการหมนุเวยีนการทาํงานอยางสม่าํเสมอ ซึ่งการไดมี
โอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืนจะเปนปจจัยหลักทีท่ําใหเกิดการพัฒนาท่ีผูนําใหเกิดข้ึนในองคกรได 
สอดคลองกับงานวิจยัของ เลิศลักษณ วงศสวรรค  (2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ 
ความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบวา  
นิสิตมีคุณลักษณะดานความเปนผูนําอยูในระดับมาก 
  1.2  ดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจยัพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการไดมสีวนรวมในการทํา 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม  เชน กิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสํานกึ
สาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะเร่ืองสิ่งแวดลอม ผานทางผลงาน
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ศิลปะ รวมถงึเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางศิลปน  เปนส่ิงสําคัญทีผ่ลักดันใหนิสิตไดมีโอกาส
เรียนรูเกี่ยวกับการเสียสละประโยชนของตนเองเพื่อผลประโยชนของสวนรวม  มองเห็นความสําคัญ
ของส่ิงที่อยูรอบตัววาลวนมผีลกระทบซ่ึงกันและกนัทั้งส้ิน นอกจากนีแ้ลว ยงัมีกิจกรรมเก่ียวกบัการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมตางๆ อีกจํานวนมากทีน่ิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดมีโอกาสในการเรียนรู เชน 
การทาํกิจกรรมของสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปที่ไดจัดโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ
ประยุกตศิลปะภาพพิมพภายในศาลาการเปรียญของวัด) เพื่อใหนิสิตประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ของ
ภาพพมิพและเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการตกแตงลวดลายไทยอันลํ้าคาสูทองถิ่น รวมถงึการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยนิสิตจะไดเรียนรูและศึกษาการทํางานดานศิลปะที่เกี่ยวของกับ
พระพทุธศาสนาเพ่ิมเติมองคความรูใหมเพื่อถายทอดกลับสูชุมชน รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานกึดาน
จริยธรรมใหกบัเยาวชนรุนใหม (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2554: ออนไลน) การไดทาํกิจกรรมที่เกีย่วของ
กับคุณธรรมจริยธรรม หรือเกี่ยวของกับศาสนาอยูเปนประจําลวนแลวแตสงผลในการเสริมสราง
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมของนสิิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดเปนอยางดี  นอกจากนี ้การที่
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมากนั้น ยงัเปนไปตาม
นโยบายในการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตรดานการผลิตบัณฑิต ที่ไดกาํหนดไวอยางชัดเจน
วา มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดวยนโยบาย
ดังกลาวจึงสงผลใหกระบวนการจัดการเรียน  การสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร ในรายวิชาตางๆ จึง
มุงเนนใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม อยางสม่ําเสมอ (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 8; 
คณะศิลปกรรมศาสตร.  2554:  ออนไลน)  ดังที่  สุภาพ เครือเนตร  (2542: 13-31) กลาววา พฤติกรรม
ของบุคคลในสังคมที่โนมเอียงไปในทางทีเ่ส่ือม  เชน มักงาย  ตามใจตนเอง ละเมิดกฎระเบียบวินยั  
ขาดความรับผิดชอบ เปนเพราะวา การจัดการศึกษามุงเนนการแขงขันทางวิชาการมากเกินไป การแกไข
ปญหาที่ถูกตองจึงควรมุงเนนในระบบการศึกษาเปนสําคัญดวย เชน การใหนิสิตนกัศึกษาไดมีโอกาสทาํ
กิจกรรมทางสังคมใหมากเพือ่เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเพิ่มข้ึน  และจรัส สุวรรณเวลา   
(2545: 15-19) ที่กลาววา ปญหา   ทางสังคมที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ลวนเกิดข้ึนมาจากระบบการศึกษาที่ขาด
การมุงเนนคุณธรรมจริยธรรม การสรางบัณฑิตทีพ่ึงประสงคจะตองเนนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาดวย การเปดเวทีใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสทาํกิจกรรมทางสังคมใหมากที่สุด อาจจะ
ผานกจิกรรมการบริการทางสังคม สอดคลองกับงานวิจยัของ กัญญารัตน  หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒตามเกณฑสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พบวา นิสิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมากทํานองเดียวกับ พระมหาสุพนิ 
ชินนะปด (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะของพระนักศึกษามหาวิทยาลัย มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พบวา พระนกัศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก และประไพภรณ 
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วาสนาพงษ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวา นิสิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก 
  1.3  ดานความคิดสรางสรรค ผลการวิจยัพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะพื้นฐานของการเรียน
ดานศิลปกรรมศาสตรที่ตองอาศัยการคิดสรางสรรคเปนสวนประกอบสําคัญในการเรียน  ซึ่งการเรียนการ
สอนดานนี้มีความแตกตางจากคณะอ่ืนๆ คอนขางมาก เพราะวาองคความรูมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว และไมมีทฤษฏีที่ตายตัวสําหรับใหนักศึกษาไดยดึถือดังเชนสาขาวิชาอ่ืนๆ แตในทางตรงกนัขาม 
การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาองคความรูจะเปนไปตามกระแสของสังคมที่มกีารเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา เชน สาขาดนตรี ดังจะเห็นไดวารสนิยมในการฟงดนตรีของตลาดจะมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซึง่ในชวงเวลาเพยีงไมกี่ปมานี้ ดนตรีแนวปอบเกาหลีไดรับความนิยมเปนอยางมากมากกวา
แนวญ่ีปุนที่เพิง่เขามาในประเทศไทยไดไมนาน  เปนตน การเปล่ียนแปลงทางสังคมทีร่วดเร็วดังกลาวจึง
สงผลทาํใหธรรมชาติของผูทีเ่รียนในสาขาศิลปกรรมศาสตรตองมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยู
ตลอดเวลา พรอมที่จะคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนางานดานศิลปะอยูเสมอ  นอกจากนี้ยงัพบวา นโยบายการ
บริหารงานดานการผลิตบัณฑิต ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังเนน
ความสําคัญกบัการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตามความตองการของผูใชบัณฑิต (คณะ
ศิลปกรรมศาสตร.  2552: 9) แสดงใหเหน็วา ในระดับหลักสูตรก็ใหความสําคัญกบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมที่มีตอการผลิตบัณฑติ ดังนัน้การผลิตบัณฑิตจึงมุงเนนใหเกิดการสรางคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคเปนสําคัญจึงจะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนีย้ังพบวา คณะศิลปกรรมศาสตร ยังไดจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ดานความคิดสรางสรรค เชน  กิจกรรมงานเสริมสรางความคิดและพฒันาศักยภาพทางวิชาชีพสูตลาดส่ือ
ส่ิงพิมพ เพื่อใหนิสิตพบกับเหลาศิลปนคนดังในแวดวงส่ือส่ิงพิมพ ELLE ที่จะมาถายทอดเร่ืองราว
ประสบการณชีวิตจริงในแวดวงส่ือส่ิงพิมพในหัวขอ “กวาจะเปนนิตยสารหัวนอก” พรอมเปดโลกและ
มุมมองของการทําคอลัมน การเลือกภาพสวย ๆตลอดจนเทคนิคการทาํนิตยสาร  (คณะศิลปกรรมศาสตร.
2554: ออนไลน) การทีน่ิสิตไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทีส่ามารถกระตุนความคิดสรางสรรคเปนประจํา นับ
ไดวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ที่ทาํใหนิสิตมีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก ดังที่
เดวิส (อารี พนัธมณี.  2547: 49; อางองิจาก Davis. 1972) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนา
เสริมสรางความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียน ที่เนนวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนไดนัน้จะตอง
ไดรับการกระตุนอยางถูกวิธ ีโดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยผูสอนทีจ่ะตองเปนเพยีงผูชี้แนะ
แนวทางเพยีงเทานั้น แลวปลอยใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจจะผานการทาํกิจกรรมก็ได 
ทํานองเดียวกบั สมิธ และ ฮลิเดรท (อารี พันธมณี.  2547: 32; อางอิงจาก Smith; &  Hildreth. 1971)   
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ที่ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดย
เนนวา การทาํกิจกรรมของผูเรียนมีสวนสําคัญในการสรางความคิดสรางสรรคมากกวาการนั่งเรียนเพียง
อยางเดียวเทานั้น    นอกจากนี้การที่ฝายบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมที่สงผลทาํใหนิสิตมีคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคอยูในระดับมาก และออสติน (กรกช อัตตวิริยะนุภาพ.  2540;  อางอิงจาก  Austin.  1996)   
ที่กลาวถงึความสําคัญของการบริหารงานวา เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนในการบริหารรวมคิดรวมสรางเปน
การสราง  เวทกีารคิดสรางสรรคใหแกนิสิตไดแสดงออก สอดคลองกับงานวิจยัของ จันทมิา ใหญยิ่ง  
(2552:  บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลปไทย  
คณะศิลปะนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรค
อยูในระดับมาก และจารุณี คงเมือง (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นกัศึกษา 
มีคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองดานความคิดสรางสรรคอยูในระดับมาก 
  1.4  ดานฐานทางวชิาการ ผลการวิจัยพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมุงเนนความสําคัญกับวิชาการในระดับสูงมาก โดยกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรของคณะวา จะมุงสรางเครือขายทางดานวิชาการและงานวิจัยดานศิลปกรรมกับองคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ประสานงานกับประเทศที่ลงนามความรวมมือเพื่อจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและยังกาํหนดไวในนโยบายการบริหารงานดานการบริการวชิาการ วาจะจัดใหมี
ศูนยการประสานงานทางวิชาการและงานวิจัย (Research and Education Center) เพื่อสรางเครือขาย
ทางการศึกษาทั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานภายนอกรวมถึงสวนงานตางประเทศตอบรับกับ
การขยายหลักสูตรเพื่อเช่ือมโยงในระดับสากล (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 10)  แสดงใหเหน็วา 
คุณลักษณะดานฐานทางวชิาการเปนส่ิงสําคัญที่คณะศิลปกรรมศาสตรมุงเนนมาตลอด  สงผลใหนิสิตใน
ระดับปริญญาตรีจะตองทําการวิจัย ซึ่งเปนผลงานวิชาการเพื่อเปนเงื่อนไขในการจบการศึกษา  ซึง่การทํา
วิจัยใหประสบความสาํเร็จไดนั้น นิสิตจะตองมีความพยายามในดานวิชาการในระดับมาก ต้ังแตการศึกษา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึง่ตองอาศัยองคความรูทางวิชาการระดับสูง การลงพืน้ที่จริงเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล และการไดวพิากษขอมูลทีเ่ก็บไดในเชิงวชิาการ  กระบวนการดังกลาวนับไดวาสามารถ
สงเสริมคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไดเปนอยางดี  นอกจากน้ีแลว  
ยังพบวา ไดมกีารจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตรหลายอยางทีมุ่งเนน
การเสริมสรางคุณลักษณะดานฐานทางวชิาการ เชน กิจกรรมชม Fashion Presentation Show ในงานวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช-กุมารี เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและเปนการเผยแพรองค
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ความรูทางดานการออกแบบแฟช่ันแกผูสนใจ (คณะศิลปกรรมศาสตร.2554: ออนไลน) ซึง่การที่ไดเปนผู
ถายทอดใหกบัผูอ่ืนยอมแสดงวา นิสิตจะตองทํางานหนักดานวชิาการมากอนจงึจะสามารถทําหนาที่นี้ได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่ ไพฑูรย สินลารัตน (2542: 47) กลาววา การพัฒนาองคความรูของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองอาศัยโครงสรางทางการบริหารงานทีใ่หความสําคัญกับวิชาการ เชน 
ผูบริหารจะตองกําหนดเปนนโยบายหลักของหนวยงานเพื่อใหทุกคนตระหนักวา ภารกิจดานวิชาการเปน
ภารกิจหลัก การสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเปนผูถายทอดความรูแกสังคม สอดคลองกับงานวิจยัของ 
กัญญารัตน  หาญสาริกิจ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา นิสิตมีคุณลักษณะดานฐานทางวิชาการ
อยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทยีบคุณลักษณะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทาง
วิชาการ จาํแนกตามเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา และอาชีพของผูปกครอง ผูวจิัยนาํเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั แยกตามตัวแปร ดังนี ้
  2.1  ผลการวิจยัพบวานิสิตเพศชายและเพศหญิง มีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยทีก่ําหนดไว  อาจเปนเพราะวา  ในการบริหารหลักสูตร หรือแมแตนโยบายในการ
บริหารงาน ลวนแลวแตใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพอยางถึงที่สุดทัง้ในกลุมเพศชายและเพศ
หญิง ไมไดมุงเนนคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งใหเกิดข้ึนเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเทานั้น ดังเชน 
กิจกรรมในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิต ฝายศักยภาพนิสิต  ทีเ่ปดโอกาสใหทั้งนิสิต
เพศชายและหญิงไดมีโอกาสในการเขารวมไดอยางเทาเทยีมกนั โดยมีจดุมุงหมายที่จะสรางผูนําให
เกิดข้ึนทัง้เพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้ในวงการศิลปะ ก็จะพบวา การใหคุณคากับผลงานของ
ศิลปน ของผูบริโภคในตลาด ไมวาจะเปน ดนตรี แฟชั่น  หรือภาพวาด  ลวนแตพบวา ผูบริโภคไมไดให
ความสนใจเกีย่วกับเพศของศิลปน แตจะใหคุณคาในตัวงานมากกวา  และสภาพสังคมในปจจุบันมี
ลักษณะของการเปนสังคมเปดเพิ่มมากข้ึน โอกาสในการศึกษาและความเจริญกาวหนาในหนาที่การ
งานระหวางเพศหญิงและเพศชายไดเปดใหมีการแขงขันกนัอยางเสรี โดยใชความสามารถเปนตัว
ตัดสินความสําเร็จที่จะเกิดข้ึน ดังที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 ที่ได
ระบุไวในมาตรา 10 มีเนื้อหาโดยสรุปวา การจัดการศึกษาจะตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการไดรับการศึกษาและดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 79) กลาววา นักศึกษาที่ไดรับอิทธิพลจาก
การอยูในสภาพแวดลอมเดียวกนั จะมีผลตอความคิด คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของนักศึกษา 
ซึ่งนกัศึกษาไดพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบทของสถาบัน การศึกษา จึงทาํ
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ใหนักศึกษามทีัศนะหรือความคิดที่คลายคลึงกัน สอดคลองกับงานวิจยัของธิติยา จตุวงศ (2546:84) ที่
ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะนิสิตของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวานิสิตเพศชาย
กับเพศหญิงมคุีณลักษณะนสิิตของคณะศึกษาศาสตรไมแตกตางกนั และเลิศลักษณ วงศสวรรค
(2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะความเปนครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.5 ป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะของ
นักศึกษาไมแตกตางกนั 
  2.2 ผลการวิจยัพบวานิสิตที่เรียนในสาขาวิชาแตกตางกนัมคุีณลักษณะดานความเปน
ผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ แตกตางกนัซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่กาํหนดไว ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา
ของคณะศิลปกรรมศาสตรมีจุดเนนที่แตกตางกนัออกไป มีกิจกรรมระหวางการเรียนที่ไดเปดโอกาสให
นักศึกษาแตละคนไดแสดงออกไมเทากัน  ดังเชน ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึง่มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณลักษณะของความเปนครูควบคูไปกับคุณลักษณะของศิลปน 
อาจจะสงผลทาํใหมกีารจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนทีท่ําใหนิสิตแสดงออกไดนอยกวา
นิสิตในสาขาวิชานาฏศิลปทีม่ีบรรยากาศในการแสดงออกมากกวา เนือ่งจากมีกิจกรรมของคณะ 
มหาวิทยาลัยหลายอยางทีต่องการใหนิสิตสาขาวิชานาฏศิลปไดมีสวนรวม ดังที ่ธิดารัตน  บุญนุช 
(2525: 264) กลาววา นกัศึกษาแตละสาขาวิชามีเอกลักษณของตนเอง สถาบันอุดมศึกษาตองดูแล 
เอาใจใสในสภาพที่เขามีความเปนเอกลักษณเชนนัน้ โดยการจัดบรรยากาศในมหาวทิยาลัยในสภาพ   
ที่ชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองไดเต็มที่  แตอยางไรก็ตามงานวิจยัของกัญญารัตน  หาญสาริกจิ 
(2551: บทคัดยอ)ที่ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา นิสิตที่ศึกษาตางกลุมวชิากนัมีทัศนะตอคุณลักษณะ
ของนิสิตโดยรวมไมแตกตางกัน 
  2.3  ผลการวิจยัพบวานิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพและปริมณฑลมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมและดานความคิดสรางสรรคแตกตางกันกับนิสิตทีม่ภูีมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก สภาพแวดลอมทางสังคมของกรุงเทพและ
ปริมณฑลมีความแตกตางจากตางจังหวัดคอนขางมาก โดยที่ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จะมีโอกาสในการสรางสรรคทางสังคมมากกวาประชาชนในตางจังหวดั จึงสงผลทาํให การแสดงออก
ทางดานคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรคมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก ซึ่ง
สอดคลองกับเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545:  45-48) เร่ือง การศึกษา 
วิเคราะห รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ไดอธิบายวา ความแตกตางทางดาน
สังคมและการจัดการศึกษาระหวางในสังคมเมืองกบัสังคมชนบทในตางจังหวัดมีความแตกตางกนัมาก 
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การพัฒนาบัณฑิตจะตองใหความสําคัญกับความแตกตางทางสังคมใหมากถึงจะทาํใหการพัฒนา
เปนไปอยางมทีิศทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสังคมเมอืงจะเห็นไดชดัวาการจัดการเรียนการสอนเร่ิม
มุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะความคิดสรางสรรคมากกวาในตางจงัหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของคนไทย ที่จัดทําโดย สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (2552)  ที่
สรุปวา การพฒันาคุณลักษณะที่พงึประสงคของคนไทยมีความยากลําบากในการปฏิบัติมาก เพราะ
ความแตกตางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทที่มีความแตกตางกนัในดานเศรษฐกจิ ซึ่งจะเหน็ไดวา
ในสังคมเมืองนั้นประชาชนมีแนวโนมที่จะมีความต่ืนตัวทางสังคม และมีความคิดสรางสรรคมากกวา
ในชนบท สอดคลองกับงานวจิัยของ ณัฐมน  ปญญาวัชร (2550:  บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษา
คุณลักษณะดานจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวานกัศึกษาที่มีภูมลํิาเนาแตกตาง
กัน มีคุณลักษณะดานจริยธรรมแตกตางกนั   
   แตอยางไรก็ตามดานความเปนผูนาํ และดานฐานทางวชิาการไมพบวาแตกตางกนั  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะทัง้ 2 ดาน เปนส่ิงที่ไดรับการพัฒนาระหวางการจัดการเรียนการสอน
ในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางที่นิสิตไดทาํการศึกษา ดังจะเหน็ไดวา กิจกรรมของคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร ไดมุงเนนใหนิสิตสวนใหญไดมีโอกาสในการแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถอยาง
ตอเนื่องผานกจิกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก จึงทาํใหนิสิตไดมีโอกาสฝกฝนการติดตอ ประสานงาน  
การทาํงานรวมกับผูอ่ืน อยูอยางสม่ําเสมอ จึงสงผลสําคัญใหคุณลักษณะดานผูนาํและดานฐานทาง
วิชาการของนสิิตในเมืองกับตางจังหวัดไมแตกตางกนัดังที่  ออมใจ วงษมณฑา (2552: 8 - 9)  กลาววา 
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นมุงเนนใหนกัศึกษามีความเขมขนทาง
วิชาการคอนขางมาก ทาํใหนักเรียนจากตางจงัหวัดเมื่อเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลวจะตองเรียน
หนกัมากเพื่อเปนการปรับตัว   จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา การพัฒนาระหวางการเรียนใน
มหาวิทยาลัยทําใหนกัศึกษาในเมืองกับตางจงัหวัดมีความเขมแข็งทางวิชาการไมแตกตางกนั ข้ึนอยูกับ
ความขยนัหม่ัน เพียรของนกัศึกษาเองแตอยางไรก็ตาม งานวิจยัของธติิยา จตุวงศ (2546: บทคัดยอ) 
ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิต  ทีม่ี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณลักษณะของนักศึกษาแตกตางกนั 
  2.4  ผลการวิจยัพบวานิสิตที่มีผูปกครองประกอบอาชีพแตกตางกนัมีคุณลักษณะดานความ
เปนผูนาํดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ ไมแตกตางกันซึง่ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การเรียนการสอนในมหาวทิยาลัยนัน้จะตองอาศัย
ศักยภาพในการแสวงหาความรูการเรียนรูดวยตัวของนสิิตเองเปนสําคัญ  การที่จะพัฒนาคุณลักษณะ 
ของการเปนนสิิตคณะศิลปกรรมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนาํ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค และดานฐานทางวิชาการ  จะตองอาศัยศักยภาพของบุคคลเปนหลัก ซึง่ไมมีความเกี่ยวของกับ



 90 

อาชีพของผูปกครองใดๆ ทั้งส้ิน การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตรที่ถือวาเปน 
กระบวนการถายทอดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคโดยหลักนั้นโดยตรง  กไ็มไดเลือกปฏิบัติกับนิสิตทีม่ี
ผูปกครองประกอบอาชีพใดอาชีพหนึง่โดยเฉพาะเทานัน้ แตเปนการปฏิบัติกับนิสิตทกุคนอยางเทาเทียมกัน
โดยความเสมอภาค การไดมีโอกาสแสดงออกซ่ึงความสามารถทางดานศิลปะของนสิิตก็เปนไปอยางเปด
กวางโดยมุงเนนใหนิสิตที่มคีวามสามารถไดแสดงออกอยางเทาเทยีมกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไมพบวา
นิสิตที่มีผูปกครองประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคทั้ง4 ดานแตกตางกนั 
กระบวนการดังกลาวสอดคลองกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 10 ที่กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาวาจะตองจัดใหกับบุคคลอยางเสมอ
ภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ และดังที่สุวรรณี คําม่ัน และคณะ (2551)  กลาววา การพฒันาประเทศใหมีความ
ยั่งยนืจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยเปนอันดับแรก โดยไมแบงแยกและไมเลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในประเด็นทางดานการศึกษาจะตองใหการศึกษาอยางเทาเทยีมกนัโดยไมเลือกปฏิบัติวานิสิต
คนนัน้มีพืน้ฐานทางสังคมเปนเชนไร แตหากไดเขามาเรียนแลวจะตองใหบริการทางการศึกษาอยาง 
ไมเลือกปฏิบัติ แตอยางไรกต็ามงานวิจัยของธิติยา จตุวงศ (2546: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษา
ลักษณะของนสิิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่มผูีปกครองประกอบ
อาชีพแตกตางกนั มีลักษณะของนักศึกษาแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ดานความเปนผูนํา จากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา
เพิ่มมากข้ึน คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมการออกคายอาสาพัฒนา ในแตละสาขาวิชา และ
กิจกรรมการจดัการเรียนรูสูผูนําองคนิสิต นอกจากนี ้อาจมีการสอดแทรกคานิยมในการใชเวลาวางให
ประโยชนตอสังคมควบคูกับการจัดการเรียนการสอน  
 2.  ดานคุณธรรมจริยธรรมจากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมการพฒันาในโครงการทําดีเพื่อพออยูหัว   
โครงการจิตอาสา และโครงการทีพ่ิจารณาเหน็วาเปนการปลูกฝงใหนสิิตมีคุณลักษณะดานคุณธรรม  
จริยธรรม ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน     
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 3. ดานความคิดสรางสรรค จากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานความคิด   
สรางสรรคเพิม่มากข้ึน คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดกิจกรรมมุงเนนใหนิสิตไดมีโอกาสในการ   
สรางสรรคผลงานทีม่ีความแปลกใหมจากที่เคยปฏิบัติ และนิสิตสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค ใน 
การเขารวมเขาชมผลงานทางดานความคิดสรางสรรค เพื่อนาํไปประยุกตใชในการเรียนรู เชน ผลงาน 
การออกแบบของนิสิตวิชาเอกออกแบบแฟช่ัน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
กับการพัฒนากระบวนการดานความคิดสรางสรรค จากการพัฒนาภูมิปญญาของไทย ภายใต 
แนวความคิด WISDOM FROM CULTURE ถายทอดเปนเคร่ืองแตงกายที่สงเสริมภูมิปญญาลํ้าคา
ของไทยสูสากล ผลงานการออกแบบของนิสิตวิชาเอกออกแบบเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการทองอารยธรรม ในดินแดนเอเชยี
อาคเนย ทีเ่ปยมไปดวยสีสันวัฒนธรรม และถายทอดความประทับใจสูคอลเล็กชั่นเคร่ืองประดับ 
เสมือนการบันทึกความทรงจาํและเร่ืองราวที่งดงามจากการเดินทางในดินแดนนี ้ และผลงาน
สรางสรรคนาฏศิลปนิพนธของนิสิตชัน้ปที ่4 สาขาวชิานาฏศิลป ในการแสดงศักยภาพของการเติบโต
ทางความคิดบนโลกแหงการเรียนรูที่ไมเคยหยุดนิ่ง เปนตน  
 4. ดานฐานทางวชิาการจากผลการศึกษาพบวา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับมาก เพื่อใหนิสิตไดมีคุณลักษณะดานฐานทาง
วิชาการเพิม่มากข้ึน คณะศิลปกรรมศาสตร ควรจัดหลักสูตรที่ใหนิสิตไดรับการพัฒนาดานการใชภาษา
และการส่ือสาร นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนควรที่จะผสมผสานการใชภาษาอังกฤษรวมดวย
และอีกแนวทางหนึง่คือ การจัดฝกอบรมทางดานภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
สงผลใหนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการทาํวจิัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนิสิตทั้งในมหาวทิยาลัยภาครัฐและเอกชน เพื่อทราบถึง
คุณลักษณะของนิสิตและนาํมาเปนแนวทางปรับปรุง แกไข เพื่อพฒันาคุณลักษณะของนิสิตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 2.  ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่พงึประสงคของนิสิตในอนาคต เพื่อนาํไปใชในการปรับปรุง
และวางแนวทางในการสรางโครงสรางทางการศึกษาใหตรงกับความตองการทางสังคมและทนัยุคสมัย 
 3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของนิสิต ใหเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตางๆของกิจกรรม เพื่อใหนิสิตมคุีณลักษณะทีพ่ึงประสงคทัง้     
4 ดานดีมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

 รายชื่อผูเชีย่วชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

1. อาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ   คณะศึกษาศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู   คณะศึกษาศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย  คณะศิลปกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวจิัย และหนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม          
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก     
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของนิสิต     
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง ซึ่งในแตละขอคําถามไมมีคําตอบถูก 
หรือผิด และกรุณาตอบคําถามใหครบทกุขอ โดยคําตอบที่ไดมาจะถกูเก็บไวเปนความลับ และนาํไป
วิเคราะหขอมลูคําตอบโดยนําเสนอในภาพรวมเทานัน้ 

 
ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี ้

 
นางสาวธนัยพร  โรจนสังวร 

นิสิตปริญญาโท การอุดมศึกษา 
 (ภาคพิเศษ) 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของนิสิต          
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามสภาพที่เปนจริงของทาน 
 
  1. เพศ             

   ชาย           
   หญิง 

 
 2.  สาขาวิชา   

   สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป  
   สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
   สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา 

   สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
   สาขาวิชานาฏศิลป 
   สาขาวิชาศิลปศึกษา 
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

   สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน  
 
 3.  ภูมิลําเนา 

   กรุงเทพฯและปริมณฑล        
   ตางจังหวัด         

 
 4.  อาชีพของผูปกครอง 

   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนกังานหนวยงานเอกชน 
   ธุรกิจสวนตัว 
   คาขาย 
   อาชีพอิสระ   
   อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบุ ___________ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ 
คําช้ีแจง โปรดอานขอความทางดานซายมือ แลวพิจารณาวาทานมีคุณลักษณะที่ปฏิบัติจริงตามที ่
 ปรากฏในขอความเพียงใด แลวทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางทางขวามือตามความหมาย 
 ดังตอไปนี้  

 5 หมายถงึ  ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น มากที่สุด 
 4 หมายถงึ  ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น มาก 
 3 หมายถงึ  ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น ปานกลาง 
 2 หมายถงึ  ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น นอย 
 1 หมายถงึ  ทานมีคุณลักษณะที่ปรากฏตามขอความนั้น นอยที่สุด 
 

ระดับของคุณลักษณะทีเ่ปนจริง 
ของทาน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอ
ที ่

คุณลักษณะของนิสิต 
 

5 4 3 2 1 
ดานความเปนผูนํา      

1. ขาพเจามีความรูและประสบการณในความเปนผูนํา      
2. การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน

ได 
     

3. ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผูอ่ืนมาทาํงาน
รวมกันได 

     

4. ขาพเจามีความสัมพนัธที่ดีกบัเพื่อนคณะอ่ืนๆ      
5. ขาพเจาสามารถช้ีแจงใหผูรวมงานทราบวธิีการ

ปฏิบัติงานได 
     

6. ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคล
อ่ืนๆที่เกีย่วของ 

     

7. ขาพเจามีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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ระดับของคุณลักษณะทีเ่ปนจริง 

ของทาน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอ
ที ่

คุณลักษณะของนิสิต 
 

5 4 3 2 1 
ดานความเปนผูนํา (ตอ)      

8. ขาพเจาต่ืนตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆและสามารถ
ปรับตัวได 

     

9. ขาพเจามีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรค
และการแกไข 

     

10. ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานที่ทาํได      
11. ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพือ่ใหงานสําเร็จตาม

จุดมุงหมาย 
     

12. ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

13. ขาพเจาทาํหนาที่เปนผูนําในการสนับสนุนงานกิจกรรม
การศึกษา 

     

14. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในตนเอง      
15. ขาพเจารูจักความประนีประนอม และมีความยืดหยุนใน

สถานการณทีเ่หมาะสม 
     

16. ขาพเจาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

17. ขาพเจาใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการตัดสินใจ      
18. ขาพเจามีการแสดงออกที่เหมาะสม ตามสถานการณ      
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ระดับของคุณลักษณะทีเ่ปนจริง 
ของทาน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอ
ที ่

คุณลักษณะของนิสิต 
 

5 4 3 2 1 
ดานคุณธรรมจริยธรรม      

1. ขาพเจาเปนผูมีความออนนอมถอมตน      
2. ขาพเจามีจิตสํานึกตอสวนรวม      
3. ขาพเจาเหน็ความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน 
     

4. ขาพเจามีวนิัยตอตนเอง      
5. ขาพเจารูจักใหอภัย      
6. ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอ่ืน      
7. ขาพเจามีความซ่ือสัตย สุจริต      
8. ขาพเจาไมใชกลวิธ ีหรือทจุริตในการสอบ      
9. ขาพเจาเปนผูที่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา      

10. ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ      
11. ขาพเจาใชวาจาท่ีสุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต      
12. ขาพเจามีความเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ      
13. ขาพเจามีมนษุยสัมพนัธที่ดีทั้งเพื่อนรวมคณะและตาง

คณะ 
     

14. ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกบัผูอ่ืน      
15. ขาพเจาเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน      
ดานความคิดสรางสรรค      

1. ขาพเจาเปนผูมีวิสัยทัศน      
2. ขาพเจาสามารถเล็งเห็นปญหาในระยะยาวได      
3. ขาพเจาสามารถนําความรูมาแกปญหาได      
4. ขาพเจารูจักการวางแผนงานอยางเปนระบบ      
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ระดับของคุณลักษณะทีเ่ปนจริง 
ของทาน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอ
ที ่

คุณลักษณะของนิสิต 
 

5 4 3 2 1 
ดานความคิดสรางสรรค (ตอ)      

5. ขาพเจาเปนผูมีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณ
เฉพาะหนา 

     

6. ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความ
คิดเห็นที่แปลกใหม 

     

7. ขาพเจามีความคิดที่กวางไกล (คิดนอกกรอบ)      
8. ขาพเจารูจักใชความคิดทีท่นัสมัย      
9. ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี      

10. ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม      
11. ขาพเจารูจักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ      
12. ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ทนัสมัยในการ

ทํางานศิลปะ 
     

13. ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกบั
การสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม 

     

ดานฐานทางวิชาการ      
1. ขาพเจามีทกัษะเกีย่วกับงานทางดานศิลปะ      
2. ขาพเจามีความรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ      
3. ขาพเจามีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลป      
4. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานทฤษฎีใน 

สาขาวิชาทีเ่รียน 
     

5. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานการปฏิบัติใน
สาขาวิชาทีเ่รียน 

     

6. ขาพเจาเปนผูมีความสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว      
7. ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ      
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ระดับของคุณลักษณะทีเ่ปนจริง 
ของทาน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอ
ที ่

คุณลักษณะของนิสิต 
 

5 4 3 2 1 
ดานฐานทางวิชาการ (ตอ)      

8. ขาพเจาสามารถนําความรูมาประยุกตใชกบัการ
แสดงออกทางการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม 

     

9. ขาพเจามีความสามารถในการใชเคร่ืองมือส่ือสาร      
10. ขาพเจาสนใจใฝรูในทุกสาขาวิชาศิลปะ      
11. ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
     

12. ขาพเจาสามารถถายทอดความรูทางศิลปะไดอยาง
เหมาะสม 

     

13. ขาพเจาสามารถใชภาษาตางประเทศได      
14. ขาพเจาสามารถใชคอมพิวเตอรในการทาํงานและ

เผยแพรผลงานได 
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับและคาอํานาจจาํแนกรายขอ 
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คาความเชื่อม่ันและคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
 
 คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานความเปนผูนํา เทากับ .891 
 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม  ดานความเปนผูนํา 
 

ขอที่ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

1. ขาพเจามีความรูและประสบการณในความเปนผูนํา 2.348 
2. การประพฤติปฏิบัติของขาพเจาเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนได 2.102 
3. ขาพเจาสามารถโนมนาวหรือจูงใจใหผูอ่ืนมาทํางานรวมกนัได 2.485 
4. ขาพเจาสรางความสัมพนัธที่ดีกับเพื่อนคณะอื่นๆ .642 
5. ขาพเจาสามารถช้ีแจงใหผูรวมงานทราบวิธีการปฏิบัติงานได 1.990 
6. ขาพเจารับฟงขอคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากบุคคลอ่ืนๆที่เกีย่วของ 3.845 
7. ขาพเจามีความคิดรอบคอบในการตัดสินใจในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 4.437 
8. ขาพเจาต่ืนตัวกับสภาพแวดลอมใหมๆและสามารถปรับตัวได 3.807 
9. ขาพเจามีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและการแกไข 12.095 
10.ขาพเจาสามารถแกปญหาในงานทีท่ําได 5.537 
11.ขาพเจาสามารถตัดสินใจเพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมาย 3.322 
12.ขาพเจาสามารถรวมรับผิดชอบกับงานที่ไดรับมอบหมาย 5.537 
13.ขาพเจาทาํหนาทีเ่ปนผูนาํในการสนับสนุนงานกิจกรรมการศึกษา 2.999 
14.ขาพเจามคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 2.928 
15.ขาพเจารูจักความประนปีระนอม และมีความยืดหยุนในสถานการณที่เหมาะสม 5.015 
16.ขาพเจาสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.503 
17.ขาพเจาใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการตัดสินใจ 5.503 
18.ขาพเจามกีารแสดงออกที่เหมาะสม ตามสถานการณ 6.698 
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 คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานคุณธรรม จริยธรรม เทากับ .945 
 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ขอที่ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

1. ขาพเจาเปนผูมีความออนนอมถอมตน 5.477 
2. ขาพเจามจีติสํานึกตอสวนรวม 4.700 
3. ขาพเจาเหน็ความสําคัญของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 5.422 
4. ขาพเจามวีนิัยตอตนเอง 4.919 
5. ขาพเจารูจกัใหอภัย 5.765 
6. ขาพเจาใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอ่ืน 3.612 
7. ขาพเจามีความซ่ือสัตย สุจริต 5.774 
8. ขาพเจาไมใชกลวิธ ีหรือทจุริตในการสอบ 9.186 
9. ขาพเจาเปนผูที่มีความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา 4.700 
10. ขาพเจาปฏิบัติตนตามกาลเทศะ 5.881 
11. ขาพเจาใชวาจาที่สุภาพตออาจารยและเพื่อนนิสิต 3.897 
12. ขาพเจามคีวามเคารพตออาจารยและบุคลากรในคณะ 4.648 
13. ขาพเจามมีนุษยสัมพนัธที่ดีทัง้เพื่อนรวมคณะและตางคณะ 6.000 
14. ขาพเจาสามารถปรับตัวไดเมื่อรวมงานกับผูอ่ืน 5.422 
15. ขาพเจาเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 4.801 
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 คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานความคิดสรางสรรค  เทากับ .934 
 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม  ดานความคิดสรางสรรค 
 

ขอที่ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

1. ขาพเจาเปนผูมีวิสัยทัศน 6.247 
2. ขาพเจาสามารถเล็งเหน็ปญหาในระยะยาวได 6.246 
3. ขาพเจาสามารถนาํความรูมาแกปญหาได 10.693 
4. ขาพเจารูจกัการวางแผนงานอยางเปนระบบ 5.040 
5. ขาพเจาเปนผูมีความเฉียบไวในการแกไขสถานการณเฉพาะหนา 7.996 
6. ขาพเจาไดรับการยอมรับจากอาจารยเมื่อแสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม 4.441 
7. ขาพเจามีความคิดทีก่วางไกล (คิดนอกกรอบ) 4.951 
8. ขาพเจารูจกัใชความคิดที่ทนัสมัย 17.000 
9. ขาพเจาสามารถจินตนาการในผลงานทางศิลปะไดดี 5.040 
10. ขาพเจาสามารถคิดคนงานศิลปะในรูปแบบใหม 6.164 
11. ขาพเจารูจักการประยุกตทางดานผลงานศิลปะ 4.580 
12. ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นทีท่ันสมยัในการทํางานศิลปะ 4.441 
13. ขาพเจาสามารถใชความคิดที่แปลกใหมมาประยุกตกับการสรางสรรคผลงานได

อยางเหมาะสม 
5.487 
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 คาความเชื่อของแบบสอบถาม ดานฐานทางวิชาการ  เทากับ .911 
 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม  ดานฐานทางวิชาการ 
 

ขอที่ 
คาอํานาจ 
จําแนก 

1. ขาพเจามทีกัษะเกี่ยวกับงานทางดานศิลปะ 1.800 
2. ขาพเจามีความรู ความเขาใจเกี่ยวขอบขายของศิลปะ 4.580 
3. ขาพเจามีความรูเกีย่วกับประวัติศาสตรศิลป 2.062 
4. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรียน 2.706 
5. ขาพเจามีความรูความสามารถทางดานการปฏิบัติในสาขาวิชาทีเ่รียน 2.705 
6. ขาพเจาเปนผูมีความสามารถเรียนรูงานไดอยางรวดเร็ว 3.526 
7. ขาพเจาสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบ 2.131 
8. ขาพเจาสามารถนาํความรูมาประยุกตใชกับการแสดงออกทางการสรางสรรคผลงาน

ไดอยางเหมาะสม 
5.961 

9. ขาพเจามีความสามารถในการใชเคร่ืองมือส่ือสาร 3.926 
10. ขาพเจาสนใจใฝรูในทกุสาขาวิชาศิลปะ 5.104 
11. ขาพเจาสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 4.704 
12. ขาพเจาสามารถถายทอดความรูทางศิลปะไดอยางเหมาะสม 2.329 
13. ขาพเจามคีวามรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 1.264 
14. ขาพเจามคีวามสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสรางสรรคและเผยแพร

ผลงานได 
1.489 

 

** คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .976 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวธนัยพร  โรจนสังวร 
วันเดือนปเกิด  7 เมษายน พ.ศ.2529 
สถานที่เกิด  จังหวัดกรุงเทพฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน  960 ซอยจรัญสนิทวงศ 12 
   แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  มัธยมศึกษาปที่ 6   
   จาก  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
         พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-ไทย) 

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 พ.ศ. 2556  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
   จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

