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การหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน               
(Stand Deviation)

ผลการวิจัย พบวา สภาพการดํ าเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และนิสิตนักศึกษา โดยรวมทั้ง 5 ดานไดแก                 
ดานรางกาย ดานสตปิญญา ดานอารมณ ดานสงัคม และดานจติใจ อยูในระดบัมาก  ในขณะที่คาเฉลี่ย
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาชมรม อยูในระดับ ปานกลาง

ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  มคีวามเหน็วา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เร่ือง       
คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                         
การแตงกายของนสิิตนกัศกึษา  การพฒันาบคุลิกภาพ  และการท ําประโยชนเพือ่สวนรวม   ตามล ําดบั

แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สํ าหรับ              
ผูบริหาร คือ1.กํ าหนดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบบังคับทุกสถาบัน เพื่อให            
นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.ใหความสํ าคัญในการสนับสนุน       
งบประมาณจัดโครงการใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ 3. ควรประชมุ
ปรึกษารวมกับอาจารยฝายกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อหาแนวทางการจดักจิกรรมในรปูแบบใหมทีท่นัสมยั 
เพือ่จงูใจใหนสิิต นกัศกึษา เขารวมโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง
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แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดกิจกรรมการออกกํ าลังกายที่หลากหลายและตอเนื่อง 

เพือ่กระตุนและสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดออกกํ าลังกาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของ
นิสิตนกัศกึษาเพือ่ใหนสิิตนกัศกึษาไดมโีอกาสเขารวมใหมากทีสุ่ด  และรณรงคในเรือ่งการแตงกายอยาง
จริงจงั
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานสติปญญา

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เชิงรุก (Active Learning) เนนใหนิสิตนักศึกษา          
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนใหรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหเปน และเนนทักษะ          
การสือ่สารภาษาอังกฤษใหกับนิสิตนักศึกษาใหมากขึ้น
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานอารมณ

ควรจัดตั้งศูนยพัฒนาอารมณ โดยจัดรูปแบบหลายรูปแบบ มีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา 
เปนผูใหความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาดานอารมณในสวนที่ตองการ จัดกิจกรรมนิสิต
นักศึกษาโดยเนนการทํ างานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรูจักการยอมรับฟง          
ความคิดเห็นจากผูอ่ืน
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานสังคม

ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชนบท เพื่อใหนิสิต        
นักศึกษาไดพูดคุยกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกันแกปญหา สงเสริมใหนิสิต        
นักศึกษาไดเผยแพรความรูสูชุมชน ใหนิสิตนักศึกษาจัดโครงการที่ทํ าประโยชนเพื่อสังคม และ          
ที่สํ าคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษามีภาวะการเปนผูนํ า ฝกการทํ างานเปนทีม  ฝกแสดง                   
ความคิดเห็นกลาตัดสินใจ อยางมีเหตุมีผล
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานจิตใจ

  ควรจดัโครงการอบรมดานคณุธรรม จรยิธรรมใหกบันสิิตนกัศกึษาทกุชัน้ปอยางตอเนือ่ง 
กระตุนใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในวันสํ าคัญทางศาสนา และในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
ควรสอดแทรกเรือ่ง คณุธรรม จริยธรรม เพือ่เปนการปลกูฝงใหนสิิตนกัศกึษามคีวามประพฤตแิละ        
มจีิตใจทีด่งีาม
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Abstract

This descriptive research was to study relevant procedures and the student 
development approach of Higher Education Institutions in Bangkok Metropolis.

Methods:
The research sample included administrators, advisors of student clubs, and the fourth

year students of Higher Education Institutions in Bangkok totaling 485 subjects. The samplings
were selected by simple random sampling methods.

The research instruments were constructed in 5 rating scale and illustrated the 
reliability approximately 0.812 for questionnaires including interviewing forms. Data analysis 
percentage, mean and standard deviation were statically used in the study.

Research Results:
The findings were summarized as follow: relevant procedures and the student 

development approach of Higher Education Institutions in Bangkok covered 5 areas; The 
physical, intellectual, emotion, social and mentality development were found to be at the high 
level for administrators and student, while being at the moderate level on the part of advisors of 
student clubs.

Administrators, advisors of student clubs and students suggested that Higher 
Education Institutions should emphasize on moral and ethical development, analysis, synthesis, 
English communication skills, student’s uniform, personality development and service mind.
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Administrators depicted some significant information as follow: firstly, extra-curricula 
should be mandatory in every institution for efficiently improving. Next, budgets should be 
provided sufficiently to support student activities. Lastly, administrators and all advisors should 
work collaborately to find new alternatives to set up innovative activities.

In addition, some suggestions could be presented as follow:
1) Student Affairs Division should provide diverse and continual exercises according 

to student’s leisure time, which will help increasing member’s participation. Moreover, strictly 
regulate student’s uniform.

2)  Instructors should use active learning or student-centered method to emphasize on 
analysis, synthesis, and English communication skills.

3) Higher Education Institutions should establish Emotion Development Center, 
which provide psychiatrists and professional psychologists for students’ assistant and 
consultation.

4) Higher Education Institutions should give students good opportunity to participate, 
share experiences with community and transmit innovative knowledge to their community. 
Besides, students should practice leadership, teamwork, reflective thinking and decision making 
skills.

5) Student Affairs Division should conduct ethics and moral development projects 
and campaign for students to participate in their religious activities.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความสํ าคัญและความเปนมาของปญหา

การพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนส่ิงสํ าคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสถาบันอุดม
ศึกษาตองมีบทบาทในการสงเสริมใหสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมแหงการเรียนรู            
(สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:12) การพฒันานสิิตนกัศกึษานบัเปนบทบาทหลกั
ของการอดุมศกึษา ดงัที ่ไพฑรูย  สินลารตัน (2539: 5) กลาวไววา ตวัคนนัน้เปนเรือ่งของการอดุมศกึษา 
การอดุมศึกษาเปนเรื่องของการสรางคน สวนความรูเปนเรื่องที่มาเสริมการเติบโตของคน และคน
จะใชความรูเพื่อประโยชนในการสรางสิ่งแวดลอม ทั้งทางธรรมชาติและสังคมใหเปนประโยชน
ตอตนเอง ทั้ง 3 แนวคิดจึงมีความสัมพันธตอเนื่องกันเปนปรัชญาหลักของการอดุมศกึษาซึง่สอด
คลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ในมาตราที่ 6 
วา“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ             
สตปิญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข(สํ านักงานสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547:5)

วิชัย ตันศิริ (2542:52-53) ไดขยายความเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไววา จุดมุงหมายของการ             
จัดการศึกษาตามมาตรานี้ เปนการกํ าหนดจุดมุงหมายทั่วไปที่เปนอุดมการของการศึกษาหรือ
ปรัชญาการศึกษาที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณในมิติตางๆ ที่ถือวาสํ าคัญทางการศึกษา 
ไดแกรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  และเนื่องจากจุดเนนในสวนนี้อาจทํ าใหเกิด
การแปลความไปไดวา มุงพัฒนาปจเจกบุคคลเพียงดานเดียว ฉะนั้นจึงกํ าหนดตอไปวา การพัฒนา
ดงักลาวนั้น มุงใหคนไทยมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมคีวามสุข การเพิ่มมิติดานสังคมนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลระหวางสวนบุคคลและ
สวนรวมและแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที ่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดก ําหนดจดุมุงหมาย   
สูงสดุของการพฒันาอดุมศกึษาไว คอื การท ําใหเกดิ “การพฒันาทีย่ัง่ยนื และความอยูดมีีสขุของคนไทย”
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เปนการพฒันาแบบองครวมที่ยึดคนและชุมชนเปนศูนยกลาง มีดุลยภาพทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม ทํ าใหคนไทยกาวทันโลกสามารถพึ่งพาตนเองได โดยที่ยังคงรักษา       
เอกลักษณความเปนไทย และไดกํ าหนดวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษา โดยเนนใหมีความรู 
ทักษะ ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานวิชาชีวิต มีความใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต มีคุณธรรม               
จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ความเปนผูนํ า มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี มีความเปน
ประชาธปิไตย  มีจิตสํ านึกในความเปนไทย มีวิธีคิดอยางเปนระบบ สามารถแกไขปญหาได มีความ
เขาใจในสังคมไทยและสังคมโลก สามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข (สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2548:3-5)

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันทางสังคม ซ่ึงมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การจัดการศึกษาในระดับนี้มุงเนนพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิดอัน
จะนํ าไปสูความกาวหนาทางวิชาการมุงที่จะสรางสรรคกํ าลังคนในระดับวิชาชีพช้ันสูงเพื่อพัฒนา
สังคมและมุงพัฒนาคนใหมีความสมบูรณดวยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดํ าเนินชีวิตอันมี
คณุคาตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535:165) ดังนั้นการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีสวนสํ าคัญในการพัฒนาประเทศอยางมาก เพราะการศึกษาในระดับนี้มุงเนน
การพฒันาบุคคลทั้งดานสติปญญา อารมณ รางกาย สังคม จิตใจและคุณธรรม เพื่อใหเปนกํ าลังที่
สํ าคญัในการสรางสรรคและพัฒนาประเทศ (สํ าเนาว ขจรศิลป, 2537:1) การจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษามีปรัชญาหรือปณิธาน เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะสํ าคัญ 2 ประการ คือ                           
1. เปนกํ าลังคน  (Manpower) คอืการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทางดานมาตรฐาน วิชาการ/วิชาชีพ 
และความตองการของสังคม 2. เปนคนที่สมบูรณ (Manhood) คอืการผลิตบัณฑิตใหเปนคนที่มี
ความสมบูรณพรอม มีสุขภาพและบุคลิกดี มีสมรรถภาพสูง และเปนบุคคลที่พึงประสงคของสังคม 
ดังนั้นการจัดการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาจงึตองด ําเนนิการทัง้การเรยีนการสอน เพือ่เสรมิสรางพฒันา
ความรูทางวชิาการ /วชิาชพี และสามารถอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ (สํ านกังานคณะกรรมการการอดุม
ศกึษา, 2548: 1)

 การศกึษาในระดับอุดมศึกษาเนนสาระสํ าคัญ 3 ประการ คือ ใหเกิดปญญา ใหมีความ
เชีย่วชาญ และมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ การที่จะสามารถบรรลุภารกิจดังกลาวไดก็ดวยการจัด
กิจกรรมการสอนตามหลักสูตรและนอกหลักสูตร ประกอบกับในสภาพสังคมปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว การบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเขา
ดวยกันยิ่งเปนสิ่งจํ าเปนมาก ทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิตที่เปนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาไดรับการ
พัฒนาเปนทรัพยากรมนุษยที่สมบูรณ สามารถตอบสนองและเอื้ออํ านวยตอการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติไดในทุก ๆ ดาน (วิจิตร ศรีสอาน, 2536: ก) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
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ตระหนักและใหความสํ าคัญ คือการผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม                
ดังนั้น การจัดการศึกษาไมควรเนนแตความรูหรือความเปนเลิศทางวิชาการแตเพียงอยางเดียว                
จะตองเนนถึงความเปน “คนดี” โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือทางการศึกษาในการพัฒนาบัณฑิต                           
(จรินทร  ธานีรัตน, 2538: 19)

งานกิจการนักศึกษามีบทบาทสํ าคัญอยางมากในการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม 
สามารถดํ ารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข งานกิจกรรมนักศึกษาของแตละสถาบัน มีลักษณะ
คลายคลงึกัน เชน กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมกีฬา และกิจกรรม
บ ําเพญ็ประโยชน เปนตน ซ่ึงถือเปนปจจัยสํ าคัญในการพัฒนานักศึกษา เพราะ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไมไดเนนเฉพาะการผลิตบุคลากรเพื่อประกอบอาชีพอยางเดียว แตจะตองหาวิธีที่
จะทํ าใหเกิดการพัฒนาของบุคคล การมีความเขาใจและพึงพอใจตอการดํ ารงชีวิตในสังคม                  
รูซ้ึงศิลปวัฒนธรรม รูจักตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล และ มีความ               
รับผิดชอบตอชุมชน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530:1 อางถึงใน เนาวรัตน กงเมง, 2543:1)

จากสภาพปญหา อุปสรรคในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในปจจุบันพบวา ขาดการกํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันที่ชัดเจนรวมทั้งการสรางความเขาใจที่ชัดเจนใน  
ทศิทางการด ําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริหารจัดการเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษายังไมเนน
การบรหิารจดัการแบบองครวม การดํ าเนินการสวนใหญยังเปนไปในลักษณะ แยกสวนการทํ างาน
ภายใตกรอบเปาหมายที่ตางฝายตางกํ าหนด ทํ าใหขาดความเชื่อมโยงสู เปาหมายเดียวกัน                 
ขาดการระดมสมองเพื่อกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับประเทศ เพื่อใชเปน
กรอบความคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสูความสากล ขาดการพัฒนาบุคลากรทางกิจการนักศึกษา
ในทกุระดบัทัง้ในระดบัสวนกลาง ระดบัคณะท ําใหการด ําเนนิงานขาดทศิทางและขาดการบรหิารอยาง
เปนระบบ เนือ่งจากทกัษะของผูบริหารไมเพยีงพอท ําใหการพัฒนานิสิตนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพ
(เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย,  2548: 16)

จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนานักศึกษานั้นมีความสํ าคัญอยางยิ่งที่
ทุกสถาบันตองใหความตระหนกัในการผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความพรอมทุกๆ ดาน ตามพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2545 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนานิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูที่มีความ
สมบรูณ พรอมที่จะเปนกํ าลังสํ าคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
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1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมาย ดังนี้
1.2.1  เพือ่ศกึษาสภาพการดํ าเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
          กรุงเทพมหานคร
1.2.2 เพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร

1.3  ความสํ าคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถนํ าไปวางแผนในการพัฒนา

นสิิตนักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
ผูวจิยัไดกํ าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.4.1 การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาสภาพการดํ าเนินงานพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบัน

อุดมศกึษาในกรุงเทพมหานคร 5 ดาน ไดแก 1. ดานรางกาย 2. ดานสติปญญา 3. ดานอารมณ            
4.  ดานสังคม และ 5.  ดานจิตใจ

1.4.2 การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

1.4.3 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยประเภทไมจํ ากัด
รับ มหาวิทยาลัยในกํ ากับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัย

1.4.4 ประชากรที่ใชในการศึกษา ในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1.4.4.1 ผูบริหาร

1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา และ
ผูอํ านวยการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา

1.4.4.2  อาจารย
1)  อาจารยที่ปรึกษาชมรม
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1.4.4.3 นสิิตนักศึกษา
1) นสิิตนักศึกษาชั้นป 4
2) เพศ

(1) ชาย
(2) หญิง

1.4.5 ตัวแปรตาม ไดแก แนวทางพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 5 ดาน คือ 1. แนวทางการพัฒนาดานรางกาย  2. แนวทางการพัฒนาดานสติปญญา  
3.  แนวทางการพฒันาดานอารมณ  4.  แนวทางการพฒันาดานสงัคม   และ  5. แนวทางการพฒันาดานจติใจ

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัย แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร              

ใน คร้ังนี ้ ผูวจิยัไดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อใหการดํ าเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ดังนี้
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล และสถาบันอุดมศึกษา       

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเภทจํ ากัดรับและมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ประจํ าปการศึกษา 2549

แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา  หมายถึง กระบวนการดํ าเนินงาน กิจกรรม และ
โครงการ ที่นํ าไปสูการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5 ดาน คือ ดานรางกาย  ดานสติปญญา  ดานอารมณ  
ดานสังคม และดานจติใจ

การพัฒนาดานรางกาย  หมายถึง  การพัฒนาดานสุขภาพ มีบคุลิกภาพที่ดี มคีวามเขาใจ
ในการออกกํ าลังกาย มีทักษะทางกีฬาขั้นพื้นฐาน การแตงกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย และ           
มสีวนรวมในกจิกรรมของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาดานสติปญญา หมายถึง การพัฒนาการคดิวเิคราะห สังเคราะห อยางมีเหตุ       
มีผล การแกไขปญหาที่ซับซอน ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค              
มีความรูความเขาใจในหลักและทฤษฎีในสาขาที่เรียนอยางถองแท มีทักษะทางการสื่อสารภาษา
อังกฤษ  หลักการใชภาษาไทย และมีทกัษะการใชคอมพิวเตอร

การพัฒนาดานอารมณ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ ระงับอารมณ                 
มคีวามอดทนอดกลัน้  ยอมรบัค ําวจิารณจากผูอ่ืนได และมคีวามเขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน
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การพัฒนาดานสังคม หมายถึง  การมสีวนชวยในการแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุม
หรือในทีมงาน  กิริยามารยาท   มีมนุษยสัมพันธที่ดี  การทํ าประโยชนเพื่อสังคม  มีภาวะความเปน        
ผูน ํา และการเขารวมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน

การพัฒนาดานจิตใจ  หมายถึง  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา      
มคีวามซื่อสัตย มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   การเสียสละเพื่อสวนรวม  และ มีความออนนอมถอมตน

ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดี            
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา  รองคณบดีฝายวิชาการ  ผูอํ านวยการ
สํ านกักิจการนิสิตนักศึกษา  ประจํ าปการศึกษา 2549

อาจารย หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้ง
ประจํ าปการศึกษา 2549

นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กํ าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
ช้ันป 4  ภาคปกติ  ประจํ าปการศึกษา 2549

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพมหานครนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตอไปในอนาคต ซ่ึงมีดังนี้
1.6.1  ทราบสภาพการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1.6.2  ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการพัฒนานิสิต

นกัศกึษา สามารถนํ าไปเปนขอมูลในการกํ าหนดนโยบาย จุดมุงหมาย การจัดกิจกรรมเสริมหลัก
สูตร การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตนกัศกึษาใหเปนผูที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา
อารมณ สังคม และจิตใจ

1.6.3 ไดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนกัศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1.6.4 ทราบลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1.6.5 เพือ่เปนแนวทางสํ าหรับผูที่สนใจจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา อันจะนํ าไปสูความกาวหนาในการพัฒนานิสิตนกัศึกษาตอไป
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1.7  วิธีดํ าเนินการวิจัย
เพือ่ใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวจิยัไดดํ าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.7.1 ศกึษาเอกสาร หลักสูตร รายงานการประชุม ระเบียบและคํ าส่ังตาง ๆ รวมถึง     
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพัฒนานิสิตนักศึกษา

1.7.2 สัมภาษณผูบริหาร   อาจารยที่ปรึกษาชมรม  จํ านวน 18 คน
1.7.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.7.3.1  ประชากร
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหาร อาจารยทีป่รึกษาชมรม

และนิสิตนกัศึกษาชัน้ปที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

1.7.3.2  กลุมตัวอยาง
1) ผูบริหาร กํ าหนดใหสถาบันละ 5 คน ประกอบไปดวย  รองอธิการบดี

ฝายวชิาการ 1 คน  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา  1 คน   ผูอํ านวยการสํ านักกิจการนิสิต
นกัศกึษา 1 คน รองคณบดีฝายวิชาการ  1 คน  และรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 1 คน  รวม
ทั้งหมด  30 คน

    2) อาจารยที่ปรึกษาชมรม ใชวิธีการกํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางของ          
เคอรลิงเจอร (อางถึงใน มาเรียม นิลพันธ, 2547: 116 ) กลาวคือ ประชากรที่มีจํ านวนหลักรอย ใช
กลุมตวัอยาง 30 %  ดังนั้นประชากรอาจารยที่ปรึกษาชมรม จํ านวน 206 คน ไดกลุมตัวอยางจํ านวน 
62 คน หลังจากนัน้ดํ าเนินการกระจายกลุมตัวอยางตามสัดสวน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จ ํานวน 9 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํ านวน 8 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนอื จ ํานวน 11 คน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํ านวน 15 คน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํ านวน 
13 คน  และ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน จํ านวน 6 คน

   3) นสิิตนกัศกึษาชั้นปที่ 4 ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จํ านวน 87 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํ านวน 60 คน  สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนอื จ ํานวน 69 คน  มหาวทิยาลยัศรีปทมุ จ ํานวน 86 คน  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย 
จ ํานวน 81 คน และมหาวทิยาลยัเซนตจอหน จ ํานวน 10 คน รวม 393 คน โดยใชตารางการกํ าหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamanae ( Yamanae, 1973 : 725)

ขนาดกลุมตัวอยาง  =             N
     1+ Ne2

  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยมีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 485 คน
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1.7.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.7.4.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน 1. แบบสัมภาษณผูบริหาร อาจารยที่

ปรึกษาชมรม และ 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

1.7.4.2 แบบสอบถาม ผูวจิยัใชแบบสอบถามทีส่รางขึน้ดวยตนเอง โดยการสรปุ 
วเิคราะห โดยยดึ หลักการ แนวทฤษฎกีารพฒันานกัศกึษา และผลการศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วของ
ดังนี้

1) พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ.2545

2) แนวทฤษฎีการพัฒนานสิิตนกัศึกษาของชิคเคอริ่ง
3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย              

ดานขอบเขตการเรียนรู 5 ดาน
1.7.5  การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา
ชมรม และนิสิตนักศึกษา และดํ าเนินการสัมภาษณผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม ดวยตนเอง 
ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2549

1.7.6  การวิเคราะหขอมูล
ผูวจิัยดํ าเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.7.6.1 เอกสารและการสมัภาษณ  ประมวลผลขอมลูแลวน ําเสนอในรปูความเรยีง
1.7.6.2 นํ าขอมูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติ ดังนี้

ตอนที่  1 ขอมูลจากสถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม     
วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต          
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean)           
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และบรรยายในรูปความเรียง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิต        
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency)

ตอนที ่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
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ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม เกีย่วกับการ
พฒันานิสิตนักศึกษา  วเิคราะหขอมูลโดยการบรรยาย และแจกแจงความถี่  (Frequency)

1.7.7  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
   ผูวจิัยนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางและบรรยาย

1.7.8 ลํ าดับขั้นในการเสนอผลการวิจัย
 การวจิยัในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการนํ าเสนอเปน 5 บท โดยเสนอตามลํ าดับดังนี้
 บทที่1 บทนํ า กลาวถึงความสํ าคัญและความเปนมา วัตถุประสงคการวิจัย       

ความส ําคญัของการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย คํ าจํ ากัดความที่ใชในการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
และวิธีด ําเนินการวิจัย

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ลักษณะนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนานิสิตนักศึกษา ความหมายของการพัฒนานิสิตนักศึกษา         
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ยุทธศาสตรในการพัฒนา
นสิิตนกัศกึษา  มาตรการและกลไกหลกัในการพฒันานสิิตนกัศกึษา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุม
ศกึษาของประเทศไทย  เปาหมายในการพฒันานสิิตนกัศกึษา  แบบจ ําลองการพฒันานสิิตนกัศกึษา
ประเภทและลกัษณะของการจดักจิกรรมนสิิตนกัศกึษา กจิกรรมเพือ่พฒันานสิิตนกัศกึษานอกชัน้เรยีน  
ปญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมนสิิตนักศึกษา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

บทที่ 3   ระเบียบวธีิวิจัย ประกอบดวย การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
เกณฑการแปลคาของคะแนนเฉลี่ย การกํ าหนดคาของมาตราสวนประมาณคา  และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย

บทที่ 4    ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5   สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
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บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจัดลํ าดับตามสาระดังนี้ คือ

2.1    ลักษณะนิสิตนักศึกษา
2.2    สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.3    ความหมายของการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.4    แนวทางการพัฒนานสิิตนกัศึกษา
2.5    ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.6    ยทุธศาสตรในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.7    มาตรการและกลไกหลักในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.8    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาของประเทศไทย
2.9    เปาหมายในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
2.10  แบบจํ าลองการพัฒนานิสิตนักศึกษา
2.11  ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
2.12  กจิกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน
2.13  ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
2.14  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2.1  ลักษณะนิสิตนักศึกษา
นกัการศึกษาไดจํ าแนกลักษณะนิสิตนกัศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
บุรัณชัย  จงกลณ ี(2525 : 21-22)  ไดจํ าแนกนักศึกษาของไทยเปน 7 ประเภท ดังนี้
1. ตองการชีวิตเสรีอยากใชชีวิตอยางมีความสุขแบบอิสระในทุก ๆ ดาน ใชความรูสึก

สวนตัวเปนเกณฑในการตัดสินความผิดถูก ตองการแสดงออกใหสังคมยอมรับวาเขาเปนผูรูและ      
มปีระสบการณในทุก ๆ ส่ิงที่ผูใหญรับผิดชอบอยู

2. ตอตานผูยิ่งใหญ มีความสํ านึกวาคนในสังคมยอมมีสิทธิและความเสมอภาคเทาเทียม
กันและจะตองไมมีการแบงชนชั้น ทุกคนควรจะตองเขาไปมีสวนรวมในการแสดงบทบาททางการ
เมืองและการปกครอง

3. พวกคลั่งสิทธิความเสมอภาค ตอตานการรวมอํ านาจและภาระผูกขาด อํ านาจของ
ฝายบริหารโดยไมชอบดวยเหตุผล

4. พวกตอตานคัมภีร เชื่อมั่นถือมั่นอยูกับความคิดคํ านึงของตนเองและเห็นวาเปนสิ่งที่
ถูกตองเสมอ

5. ศูนยพัฒนาประชาชน มีความมุงหวังอยางแรงกลาที่จะใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 
เพือ่ปรับปรงุสังคมโดยการเขาไปมีสวนรวม มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชนในขณะเดียวกัน
กท็ ําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชนดวยความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม

6. มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
ทางศลีธรรม เพื่อจะไดมีสวนเขาไปแกไขสภาพปญหาเลวรายของสังคม

7. ตอตานสถาบัน การบริหารงานของสถาบันที่ขัดตออุดมการณและแนวสัจจะของ
สังคมและไมสามารถใชหลักเหตุผลไปอธิบายใหเปนที่เขาใจไดก็จะเกิดความรูสึกตอตาน ทั้งใน
และนอกรูปแบบ

นั กศึ กษ า ในสถาบัน อุดมศึ กษาต ามการศึ กษาของคอฟแมน  (อ  า งถึ ง ใน                      
วลัลภา เทพหัสดิน  ณ อยุธยา , 2544  : 34-35 ) ไดจัดนักศึกษาเปน 4 กลุม ดังนี้

1. กลุมชอบสมาคม (Collegiate) เปนนักศึกษาซึ่งสวนใหญมาจากครอบครัวมีเงิน หรือ 
ชนชัน้กลาง (Middle Class) ซ่ึงสนใจชีวิตในสังคม การกีฬา การบํ าเพ็ญประโยชน สํ าหรับนักศึกษา
ในสหรัฐอเมริกากลุมนักศึกษาสวนใหญ มักจะอยูตามบานของสังคมที่มีอักษรกรีกตัวยอเปน        
เครือ่งหมาย เชน กลุมขนิษฐชน (Sorority) และภราดรชน (Fraternity) กลุมนี้อาจจะตอตานอาจารย
ทีเ่นนความตองการที่จะพัฒนาสติปญญา สวนนักศึกษาในไทยจะพบวาเปนกลุมที่มาจากครอบครัว
ชนชั้นกลางหรือช้ันสูง เปนครอบครัวที่มาจากสังคมดี เศรษฐกิจดีเปนพวกที่เรียนทางรัฐศาสตร   
สังคมศาสตร ลักษณะทั่วไปจะเปนคนที่มีนํ้ าใจ ชวยเหลือสังคมไดดี
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2.  กลุมชอบอาชีพ (Vocational) กลุมนี้มักสนใจการฝกฝนอาชีพโดยเฉพาะ สวนใหญ
มาจากพื้นฐานของชนชั้นกรรมาชีพ (Working class) นักศึกษานี้จะมีทัศนคติวาอุดมศึกษา คือ 
สถาบันที่ใหโอกาสแกเขาในการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและยกสถานะทางสังคมใหตน 
ฉะนั้น นักศึกษากลุมนี้มักจะเลือกสาขาวิชาวิศวกรรม ธุรกิจ บัญชี ครุศาสตรและเทคโนโลยี 
สํ าหรับในประเทศไทยนักศึกษากลุมนี้สนใจเรียนวิชาเรียนตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการงานที่
ประกอบตอไปในอนาคต กลุมนี้มักจะมาจากครอบครัวที่มีพอแมมีอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการคาขาย          
ลูกจางบริษัทซ่ึงมีฐานะทางครอบครัวปานกลาง

3.  กลุมชอบวิชาการ (Academic) นักศึกษากลุมนี้มักจะมุงดานสัมฤทธิผลทางวิชาการ      
สวนใหญมาจากครอบครัวช้ันกลางและมีพอแมที่มีการศึกษาดี มักจะสนใจการศึกษาและเลือก
สถาบนัทีด่ ีๆ มีช่ือเสียง เขาไดยาก เพื่อจะแขงขันทางประสิทธิภาพในการเรียน จะพยายามเรียนเพื่อ
ใหไดปริญญาสูง ๆ ในสาขาที่ตนสนใจ ไมชอบยุงเกี่ยวกับคนในสังคม มีเพื่อนนอยบางครั้งอาจจะมี
นกัศกึษาทีเ่หน็แกตัวมุงผลประโยชนสวนตัวมากกวาที่จะชวยเหลือสังคมและคนอื่น ๆ ในสังคม

4.   กลุมนอกรูปแบบ (Non Conformist) นักศึกษากลุมนี้จะไมยอมรับคานิยมใด ๆ ของ
นกัศกึษาทัง้ 3 กลุมที่กลาวมา เพราะกลุมนี้จะสนใจเรื่องความคิดและอุดมคติอยางลึกซึ้งและจะมี
ลักษณะที่เปนปฏิปกษตอสถาบันและระบบตาง ๆ กลุมนี้รวมทั้งกลุมที่เปนนักกิจกรรมนิยม 
(Activist) บปุผาชน (Hippy) และกลุมที่ชอบความแตกแยก ซ่ึงบางครั้งก็จะเปนกลุมที่อยูเฉย ๆ แต
เมือ่ไมพอใจระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยก็มักจะรวมตัวตอตานไดอยางรวดเร็ว จะเปนผูนํ าของ
สังคมนกัศกึษา และจะมีวิธีการที่ทํ าใหกลุมนักศึกษาสวนใหญทํ าตามตนเองได เพราะกลุมนี้จะคิด
อะไรไดฉับไว เฉียบคมและมีทักษะการใชภาษาดี

คลากและโทรว (อางถงึใน ประกอบ  คปุรัตน, 2530 : 183 – 184) ไดแบงนักศึกษาออกเปน 
4 กลุม ดังนี้

1.  กลุมทีส่นใจใฝวิชาการ  (Academic) กลุมนี้เปนกลุมที่สนใจใฝศึกษา สนใจในความ
คดิวชิาการและขณะเดียวกันก็สนใจในคะแนน การเรียนในชั้นเรียน ความมุงมั่นของนักศึกษากลุม
นี้ คือการตองการเรียนใหไดคะแนนดี ไดศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับทุนไปเรียนตาง
ประเทศ  ไดรับคะแนนเกียรตินิยม ไดมีอาชีพเปนอาจารยมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ นักศึกษา
ประเภทนี้จะมีมากในสถาบันการศึกษาประเภทเกาแก มีช่ือเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการมานาน 
และคนทีจ่ะเขาเรียนก็ไดผานการแขงขันกันมามากแลว

2.  กลุมไมยอมตาม (Non Conformist ) นักศึกษากลุมนี้เปนพวกที่ใฝรูในเชิง “ปญญา” 
สนใจการอาน แตไมจํ าเปนตองเปนตํ าราที่อาจารยมอบหมายใหศึกษา หนังสือที่สนใจสวนใหญจะ
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เนนหนักไปทางการเมืองและปญหาทางสังคม กลุมนี้ไมมีความผูกพันอยูกับสถาบันและไมผูก
ความคิดสวามิภักดิ์ตอสถาบันหนึ่งสถาบันใด

3.  กลุมรกัเลน (Collegiate) กลุมนี้ไมสนใจใฝเรียน ไมสนใจในเรื่องปญญา ปญหา
สังคม หรือการเมือง แตจะชอบสนุกสนานกับบรรยากาศสถาบันอุดมศึกษาแบบเฮฮา การเที่ยวเตร  
ความผกูพนัในสถาบันมี แตเปนในดานกิจกรรมบันเทิงของมหาวิทยาลัย นักศึกษากลุมนี้สวนใหญ
มาจากชนชั้นกลางและชั้นสูงที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี ไมตองทํ างานหาเลี้ยงชีพ เวลาที่มีอยูจึงใช
เพื่อความสํ าราญไดอยางเต็มที่

4.   กลุมอาชีพ (Vocational) กลุมนี้ไมสนใจทั้งในเรื่องเนื้อหาวิชาการและไมผูกพันกับ
สถาบัน การเรียนของเขานั้นแมถาจะตั้งใจเรียนอยางจริงจังก็คงเปนไปเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
หรือเพือ่ใหไดใบประกาศนียบัตรเบิกทางสูอนาคตการทํ างานที่ดีกวา และในดานกิจกรรมตางๆ เขา
จะไมสนใจกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบัน เหมือน “พวกรักเลน” พวกนี้อาจมาจากครอบครัวที่มี
ความจํ ากัดทางเศรษฐกิจมากกวาพวกรักเลน อาจเปนครอบครัวที่ตองไตบันไดทางเศรษฐกิจและ
สังคมไปสูสถานะที่ดีกวา

กรรณกิา พิริยะจิตรา (2547: 33-34) ไดสรุปรูปแบบหรือลักษณะของการใชชีวิตของ
นสิิตนกัศึกษาในประเทศไทย โดยแบงเปน 5 กลุม คือ

1. กลุมสนใจวิชาการ (Academic Subculture) กลุมนี้จะสนใจใฝศึกษาในวิชาการและ
ตองการเรยีนใหไดคะแนนดี ไดเกียรตินิยม จะไดศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา กลุมนี้จะใชเวลา
เพือ่การศกึษามากกวาการทํ ากิจกรรม ซ่ึงพบมากในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง

2. กลุมทีเ่ปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย (Collegiate Subculture) กลุมนี้สวนใหญจะทํ า
ตวัจงรกัภกัดตีอสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แตไมคอยสนใจใฝหาความรู ไมสนใจปญหา
ของสังคมหรือการเมือง ชอบสนุกสนาน ชอบเขารวมกิจกรรม จนบางคนมีปญหาการเรียน

3. กลุมที่สนใจอาชีพ (Vocational Subculture) กลุมนี้โดยทั่วไปไมสนใจใฝศึกษาวิชา
การ ไมสนใจเรื่องคะแนน และไมสนใจเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา คิดแตวาเรียนใหจบเพื่อที่จะ
ไดมีงานทํ า นิสิตนักศึกษากลุมนี้จํ านวนมากทํ างานพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทํ างานและหา
รายไดเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา

4. กลุมนอกรูปแบบ (Non Conformist Subculture) กลุมนี้มีความเปนตัวของตัวเองสูง 
มีสติปญญาดีสนใจใฝหาความรู เปนความใฝรูที่มิใชคะแนน แตเปนความใฝรูเพื่อภูมิปญญาและ
ตอบสนองความสนใจของตนเอง กลุมนี้จะไมยุงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ไมชอบเขารวมกิจกรรมนิสิต
นกัศกึษา ชอบแสดงออกในลักษณะตอตานความคิดเห็นของผูบริหาร
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5. กลุมเฉีอ่ยชา (The Inactive Student) กลุมนี้จะพบในทุกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีลักษณะ
การใชชีวิตที่เฉี่อยชาตอการเรียน ไมสนใจเขาหองเรียนและไมสนใจศึกษาคนควาเพิ่มเติมแตอยาก
ไดคะแนน ศึกษาเพื่อใหไดใบปริญญาเปนใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ นิสิตนักศึกษากลุมนี้
สวนใหญจะมีระดับผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง บางครั้งก็เขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ประเภทที่ตนเองสนใจบาง บางครั้งใชเวลาเที่ยวเตรกับเพื่อน

เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย (2548:14) กลาวถึงลักษณะนสิิตนักศึกษารุนใหม (Future 
Generation) ตองมคีณุลักษณะที่แตกตางจากนิสิตนักศึกษารุนเดิม ไดแก

1. ตองมทีกัษะการเรยีนรูทีป่ระกอบไปดวย  ทกัษะการแสวงหาความรู  ทกัษะการเรยีนรู 
และทกัษะการประยุกตใชความรูใหเหมาะสม

2. ตองเปนคนทีต่ระหนกัและเหน็ความส ําคญัของการตดิตามขอมลู ขาวสาร (Current  Issue)
3. ตองเปนคนที่ตระหนักและเห็นความสํ าคัญของ “ความรู” และมีแนวคิดที่จะเติม 

“ความรู”ใหม ๆ เพื่อสะสมทุนทางปญญา สรางพลังปญญาที่เขมแข็งใหกับตนเองอยูตลอดเวลา 
(Sharpen the brain ) เพื่อรับมือกับ “โจทยใหม ๆ”  ที่จะเขามาในอนาคตที่ทั้งยากและซับซอน

4. ตองเปนคนที่พรอมที่จะปรับตัวเพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่เกิดขึ้น 
(Adaptation)

5. มีทักษะ “การบริหารเวลา” ที่สามารถเสริมสราง “ความสมดุลยแหงชีวิต” ของตนเอง 
เพือ่รับมือกับสภาพความรีบเรง ความรวดเร็วของสถานการณในอนาคต

6. ตองมมีุมมองเชิงอนาคต เพื่อความสามารถในการกํ าหนด “ทาที” แหงชีวิตของตน
ในปจจุบัน

7. มมีมุมองทีเ่ขาใจสภาพ “ความหลากหลาย รูจักใชความหลากหลายใหเปนพลังแหง
การสรางสรรค” รูจักมองโลกอยางเกื้อกูล

8. มหีลักคดิเชิงคุณธรรมอยางเขมแข็ง เพื่อสราง “ภูมิคุมกันทางจิตใจ” ใหแกตนเอง ใน
การตอสูกับ “อบายมุข” หรือ “จริยธรรมสีเทา” ที่มีอยูรอบตัว

9. ตองมี “ศกัยภาพและความสามารถทีเ่พยีงพอ” ควบคูไปกบั “การมทีกัษะชวีติทีเ่ขมแขง็”
พรอมเผชิญปญหากับสภาพปญหาที่ซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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 2.2  สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนานิสิตนักศึกษา
สํ าเนาว  ขจรศิลป (2538:1) กลาววา สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ

เอกชน มีหนาที่หลัก 4 ประการ คือ 1) สอน 2) วิจัย 3) ทนุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 4) การให
บริการทางวิชาการ โดยมีบทบาทสํ าคัญในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและสามารถที่จะผลิต
บณัฑติทีม่คีุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ดังนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536:14-18)

1. มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ และชวยเหลือสังคมสวนรวมได
2. มวีฒุภิาวะสูง มีความรับผิดชอบ รางกายแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณดี มีความ

สามารถทางสังคมและสามารถที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. มีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง รูจักตนเอง มีบุคลิกภาพของตนเอง รูแรงจูงใจ

ของตนเอง
4. เปนผูใฝรู ใฝเรียนเปนนิสัย รูรักรูชอบ เปนผูมีรสนิยมที่ดีงามเปนที่นาเชื่อถือยกยอง

ของสังคม
ปจจุบันนักศึกษาเมื่อเขาสูสถาบันอุดมศึกษาแลว มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 สวน คือ       

ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ 
นัน้ ยงัไมเพียงพอ ยังตองมีการพัฒนาอีก 2 ดาน คือ

1. วชิาชวีติ หรือวิชาคน คือในดานการดํ ารงชีวิต มนุษยสัมพันธ การรูจักตนเอง ผูอ่ืน
และสังคม

2. วิชางาน คือ วิชาที่ฝกใหนักศึกษาทํ างานเปน เชนวิธีการจัดการ การรวมประชุม        
การเขียนโครงการ การทํ างานรวมกับผูอ่ืน หรือการฝกงาน เปนตน

วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 ก: 14) ไดใหความสํ าคัญของสถาบันอุดมศึกษาใน
ฐานะเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ขัดเกลาสติปญญาและทัศนคติตอผูเรียนเปนอยางมาก 
การที่นักศึกษาอยูใกลชิดกับอาจารยทํ าใหไดพัฒนาความมีเหตุผล การพยายามหาทางเรียนรู           
ปรับวฒุิภาวะใหพรอมที่จะเปนคนที่สังคมพึงปรารถนา

2. สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงที่รวบรวมคนหนุมสาวกลุมใหญไว สถาบันควรให
หนวยงานบุคลากรนักศึกษา คิดวางแผนและจัดประสบการณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออก
ถึงความมีอุดมคติของหนุมสาวเหลานี้ หรือจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการแสดงออกถึงความมีอุดมคติ
หรือใชอุดมคติที่หนุมสาวมอียูใหเปนประโยชนตอสังคมไทยอีกดวย
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3. สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดใช ชีวิตในสถาบันใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ ทั้งทางดานการศึกษาเลาเรียน การพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ และการเตรยีม
พรอมทีจ่ะเปนบณัฑติทีม่คีณุคาในอนาคต ควรเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดสัมผัสประสบการณทีด่ใีนชวีติ

4. สถาบนัอุดมศึกษาควรเปนศูนยกลางวัฒนธรรม ใหประสบการณ สงเสริมใหเกิด
ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะรับผิดชอบตอระเบียบ 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสงเสริมใหดีขึ้น ธํ ารงรักษส่ิงที่ดีใหคงไวและถายทอดสิ่งที่ดี
ใหแกชนรุนหลังตอไป การที่สถาบันอุดมศึกษาตองรับภาระดานนี้เพราะ สถาบันอุดมศึกษาเปน
แหลงรวมทั้งศาสตรและศิลปอยูในสถาบันเดียวกันอยูแลว จึงมีความพรอมที่จะถายทอดศาสตรและ
ศิลปอันเปนเครื่องคํ้ าจุนวัฒนธรรม ตลอดจนผูที่รับการถายทอด ถือไดวาเปนคนระดับผูนํ าของ
สังคม จงึยิง่ควรเปนศูนยกลางวัฒนธรรมมากกวาแหลงอ่ืน ๆ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกสังคมอีกดวย

ไพฑูรย  สินลารตัน (2529 : 9) ไดเสนอจุดมุงหมายของมหาวิทยาลัยไทย ประกอบดวย
ลักษณะใหญ ๆ  5 ประการ คือ

1. นกัศกึษาฝกฝนตนเองใหเปนคนที่สมบูรณ คือ มีความรูมีคุณธรรม และเสียสละเพื่อ
ประโยชนของสังคมอยางเพียงพอ

2. ทํ าใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและประยุกตวิชาการนั้น เพื่อประโยชนของตน
และสังคมไทย

3. สงเสริมการพัฒนาสังคม โดยเปนอุปกรณใหเกิดการประเมินผลการพัฒนาในตัว
ของสังคมเอง

4. สนับสนุนและสงเสริมวิชาชีพตาง ๆ โดยการใหภาคทฤษฎีสอดคลองกันกับภาค
ปฏิบัติใหมากที่สุด

5. จะตองเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกมวลชนอยางมากที่สุดและกวางขวางที่สุด

2.3  ความหมายของการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในอดีต การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ถึงแมวาจะมีไมมากนัก 

แตกไ็ดด ําเนินการมาเปนเวลาหลายศตวรรษ ในความหมายดั้งเดิมนั้น การพัฒนานักศึกษา หมายถึง 
ความพยายามใด ๆ ที่ทํ าใหนักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค ภายหลังป ค.ศ. 1972 การพัฒนานิสิต
นักศึกษาโดยกระบวนการทางจิตวิทยาไดรับความนิยมมากขึ้น จึงทํ าใหความหมายของการพัฒนา
นักศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิมบ าง  ดังแนวคิดของรอดเจอส   (Rodgers,1980 อางถึงใน                        
สํ าเนาว  ขจรศิลป, 2538 : 2) ไดกลาววา การพัฒนานักศึกษา หมายถึง ความพยายามใด ๆ ที่สงเสริม
ใหนิสิตนกัศกึษามพีฒันาการในดานตาง ๆ  สวนความหมายของการพัฒนานักศึกษาในแนวคิดของ 
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คงิ และ ฟลดส (King and Fields,1980) หมายถึง การพัฒนานักศึกษาเปนดานหนึ่งของกระบวนการ
พฒันามนษุย ซ่ึงในที่นี้หมายถึง การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ มิลเลอรและวิลสตัน 
จเูนยีร (Miller and Winston Jr, 1991) กลาววา การพัฒนานักศึกษา คือพื้นฐานทางดานทฤษฎีและ
ทางดานปรัชญาที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาเปนการประยุกต
ของหลกัการในการพัฒนามนุษยมาใชในการพัฒนานักศึกษา

จากความหมายเดิมและความหมายตามแนวคิดของนักการอุดมศึกษา พอสรุปไดวา การ
พัฒนานักศึกษา หมายถึง ความพยายามใด ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมใหนักศึกษามี
พฒันาการในดานตาง ๆ อยางสมบูรณ

2.4  แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา
นกัศกึษาควรไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหสมบูรณ ถูกตองตามทิศทางที่ดีงาม  ดังที่      

นกัการศกึษาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้
วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2529: 3-4) ไดใหความคิดเห็นวา นักศึกษาควรไดรับการ

พฒันาในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาทางดานสติปญญา
2. การพัฒนาวิชาชีพ
3. การพัฒนาอารมณ
4. การพัฒนาทักษะทางสังคม
5. การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
6. การพัฒนาคุณธรรม
7. การพัฒนาทัศนคติ
8. การพัฒนาการจัดการ
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเนน

การพฒันานักศึกษาใหมีความสมบูรณ ดังที่ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538: 4) ไดรวบรวมไว ดังนี้
1. ดานสตปิญญา โดยเนนเรื่องการใชความคิด การวิเคราะหดวยเหตุผล
2. ดานสงัคมและวัฒนธรรม โดยการสรางทักษะในการติดตอระหวางบุคคล
3. ดานอารมณ โดยเนนใหมีวุฒิภาวะในดานอารมณ
4. ดานจติใจ โดยเนนเรื่องคานิยมในการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา และ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

DPU



18

5. ดานอาชีพและเปาหมายของชีวิต โดยเนนการเลือกอาชีพ การสรางเปาหมาย และ
การวางแผนสูเปาหมายของชีวิต

2.5  ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา
เนือ่งจากนักศึกษามีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน รางกาย สติปญญา อารมณ 

สังคม และจติใจ นักการศึกษาจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนานักศึกษาใหเกิดความเจริญสูงสุด ซ่ึง
ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนานักศึกษาที่สํ าคัญ มีดังนี้

1.  ทฤษฎพีัฒนาการของเพียเจท (Piaget’s Theory of Intellectual Development)
(อางถึงใน นรรัีตน วิจิตรแกว, 2542: 27)

     เพยีเจทเชือ่วามนุษยมีแนวโนมพื้นฐานที่ติดตัวมาแตกํ าเนิด 2 ชนิด คือ
1. การจดัและรวบรวม (Organization) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการ

ตาง ๆ ภายในเขาเปนระบบอยางตอเนือ่งกนั และเปนระเบยีบมกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา
ตราบที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

2. การปรบัตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เพื่ออยูใน
สภาพสมดุลย การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 อยาง คือ

2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ (Assimilation) มนุษยมีปฏิสัมพันธ
กบัสิง่แวดลอมก็จะซึมซาบหรือดูดประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา

2.2 การปรับโครงสรางทางเชาวนปญญา (Accomodation) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของเชาวนปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม 
หรือเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมระหวางระยะเวลาตั้งแต         
วยัทารกจนถึงวัยรุน แตละคนจะคอย ๆ สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพียเจทไดแบง
พฒันาการทางเชาวนปญญาออกเปนหัวขอใหญ ๆ 4 ขั้น คือ

1.  ขัน้ระดบัเชาวนปญญา หมายถึง ระยะเวลาที่กอตั้งริเร่ิมและรวบรวมความรู 
ความคิด หรือริเร่ิมพัฒนาเชาวนปญญา

2.  การบรรลุถึงขั้นเชาวนปญญาขั้นหนึ่ง จะเปนรากฐานสํ าหรับพัฒนาการทาง
เชาวนปญญาขั้นตอไป การพัฒนาทางเชาวนปญญาเปนสิ่งตอเนื่องกัน

3.  ระดบัขัน้ของพฒันาการทางเชาวนปญญา เปนสิง่ทีเ่ปนไปตามขัน้ไมสับสน
4.  ขัน้พฒันาการของเชาวนปญญา แตละขั้นเปนรากฐานของขั้นตอไป
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2.   ทฤษฎพีัฒนาการของอิริคสัน (Erickson’s Psychosocial Stage of  Development)
อิริคสนั (Erickson, 1959: 95) เปนนักจิตวิทยาวิเคราะห เนนเรื่อง พัฒนาการทาง

บคุลิกภาพเกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของบุคคล กลาวคือ พัฒนาการของคนไมไดจบแควัยรุน แตตอไป
จนกระทัง่วาระสดุทายของชวีติ คอืวยัชรา และตอนทีย่งัมชีีวติอยูบคุลิกภาพของคนกเ็ปลีย่นไปเรือ่ย ๆ 
อิริคสันไดแบงพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเปน 8 ขั้น ดังนี้ (สุชา จันทรเอม, 2536: 35-37)

1.  ความเชือ่ถือไววางใจกับความระแวงไมไวใจใคร (Trust VS Mistrust) อายุแรก
เกดิถึง 1 ป วัยทารกเปนรากฐานสํ าคัญของการพัฒนาในวัยตอไป เด็กถาไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
พอแม ผูเล้ียงดู จะเกิดความอบอุนมีความไววางใจพรอมที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ แตถาเด็กไมไดรับการ
เอาใจใสตอไปจะเปนเด็กกาวราว เฉื่อยชา ไมพัฒนาการ

2.  ความมีอิสระกับความสงสัยไมแนใจ (Autonomy VS. Doubt) อายุ 1-3 ป พอแม
ตองชวยสนบัสนุนใหเด็กรูจักชวยตนเอง มีความเปนอิสระ ถาพอแมคอยหาม กีดกันจะทํ าใหเด็ก
สงสยัไมแนใจในตัวเอง

3.  ความคิดริเร่ิมกับความรูสึกผิด (Initiative VS. Guilt) อายุ 4-5 ป เร่ิมเรียนรู      
บทบาททางสังคม เชน ความรับผิดชอบตอของของตน พอแมตองใหการสนับสนุนฝกฝนการทํ า      
กิจกรรมจะท ําใหเดก็สบายใจ มคีวามคดิริเร่ิม แตถาคอยควบคมุ กวดขนั จะท ําใหเดก็รูสึกผิดขาดความคดิริ
เร่ิม

4.  ความขยนักบัความรูสึกมีปมดอย (Industry VS. Inferiority) อายุ 6-11 ป เด็กมี
ทักษะทางรางกายและสังคมมากขึ้น เริ่มมีการแขงขันกันทํ างาน ถาไดรับการสนับสนุนที่ดีตาม         
ศกัยภาพ เด็กจะไมเกิดปมดอย

5. การมีเอกลักษณของตนเองกับความไมเขาใจตนเอง (Indentity VS. Role 
Diffusion) อาย ุ 12-20 ป เดก็วนัรุยเริม่รูจกัตนเองวา ตนเปนใคร มคีวามสามารถหรอืความถนดัทางใด            
รู ว าตนเองมีความเชื่ออยางไร ตองการอะไร ซ่ึงจะทํ าใหประสบความสํ าเร็จในชีวิตวัยรุน             
เด็กอาจจะเลียนแบบจากบุคคลที่ตนเองยกยองนับถือ แตถาเด็กมีความรูสึกไมเขาใจตนเองจะเกิด
ความสับสน ขัดแยง และประสบความลมเหลวในการทํ างาน

6.  ความใกลชิดกับความรูสึกอางวาง (Intimacy VS. Isolation) อายุ 21-25 ป เปน
วยัผูใหญตอนตน หาคูครอง ประกอบอาชีพ สรางครอบครัว สรางหลักฐาน ถาลมเหลวในชีวิตจะ
แยกตัวออกจากสังคม

7.  การใหก ําเนิดและเลี้ยงดูบุตรกับการใฝใจอยูกับตนเอง (Generativity VS. Self 
Absorption) อาย ุ26 ปขึ้นไป เปนวัยผูใหญ และวัยกลางคน เปนวัยที่ตองเลี้ยงดูบุตร และครอบครัว 
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รูจักแกไขปญหาตาง ๆ แตถาบุคคลใดไมตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัว จะหันมาใฝหา          
ความสุขเฉพาะตน

8.  ความมัน่คงทางจิตใจกับความสิ้นหวัง (Integrity VS. Despair) อายุประมาณ  
50 ป เปนตนไป เปนระยะเขาสูวัยชรา เปนวัยยอมรับความเปนจริงของชีวิต จะระลึกถึงความทรงจํ า
ในอดตี หากอดีตมีแตความสุขจะมีความมั่นคงทางจิตใจ แตถาบุคคลมีความทรงจํ าเกี่ยวกับความผิด
หวงัตลอดเวลาจะทํ าใหรูสึกสิ้นหวังในชีวิต
        สุรางค โควตระกูล (2533:219) การพฒันาแตละขั้นมี “ชวงวิกฤต” (Critical Period)  
เพือ่พฒันาในแตละเรื่อง โดยเฉพาะในชวงชีวิตที่บุคคลอยูในสภาพแวดลอมที่ดี คือไดรับการดูแล
อบรมสิง่ด ีการพฒันาบคุลิกภาพในชวงนัน้กจ็ะเปนไปดวยดหีรือเปนไปในทางบวก ในทางตรงกนัขาม
ถาในชวงชีวิตที่บุคคลอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี พัฒนาการทางบุคลิกภาพจะไมสมบูรณหรือเปน
ไปในทางลบ ผลของการพัฒนาในขั้นกอนมีอิทธิพลตอการพัฒนาในขั้นหลัง  อิริคสัน (อางถึงใน  
สุรางค  โควตระกูล, 2533:28) เชื่อวาการพัฒนาในขั้นที่ 5 ของวัยรุนในการสรางเอกลักษณ มีสาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงของวุฒิภาวะทางรางกาย และความตองการทางสังคมของคนวัยหนุมสาว และ
เนนวารูปแบบของเอกลักษณถูกสรางขึ้นโดยสิ่งแวดลอมอันไดแก

1.    การไดทดลองกระทํ าบทบาทตาง ๆ (Experimentation with Varied Roles)
2.    การไดเลือกเขารวมประสบการณตาง ๆ (The Experiencing of Choice)
3.    ความสัมฤทธิ์ผลอยางมีความหมาย (Meaningful Achievement)
4.  ความมเีสรทีีจ่ะหลกีเล่ียงความกงัวลใจตางๆ (Freedom from Excessive Anxiety)
5.     การมเีวลาส ําหรบัการตอบสนองและการคดิใครครวญ (Time for Reflextion and Introspection)

3.   ทฤษฎีของแคนนอน – บารด (Cannon – Bard Theory)
วอลเตอรแคนนอนและบารด (อางถงึใน สุวรรณา หนัไชยงุวา, 2531:30) เสนอวา อารมณ

เปนประสบการณที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาหนึ่งของบุคคล ทั้งนี้ประสบการณของอารมณจะถูก
กระตุนจากสิ่งเราภายนอกไปสูระบบความรูสึก (Sensory system) และขณะเดียวกัน ระบบประสาท
อัตโนมตัทิีจ่ะถกูกระตุนอยางรวดเรว็ จงึเปนส่ิงทีเ่กดิจากการตอบสนองทางรางกายขึน้ดังนั้นอารมณ
จงึเปนสิ่งที่เกิดจากการตอบสนองของรางกายกับประสบการณของอารมณในชวงเดยีวกนั หรือเปน
การผสมกนัระหวางขอมูลเกี่ยวกับสรีระของรางกายและขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่กระตุนอารมณ
นั้น ขอมูลที่ประกอบกันขึ้นมานี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยังเปนตัวกํ าหนดธรรมชาติและระดับ
ความเขมของอารมณที่เกิดขึ้นดวย
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4.   ทฤษฎกีารพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ง (Chickering’s Theory of Student
Development)
     ทฤษฎกีารพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ง ที่เสนอไวนั้น เปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
และเปนทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มักใชเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ซ่ึงมีสาระ
ดงันี้ (ธิดารัตน บุญนุช, 2543)

1. การพัฒนาความสามารถดานสติปญญา รางกาย และความสัมพันธกับผูอ่ืน
   ความสามารถดานสติปญญา  เปนการพัฒนาความสามารถในการคิด การเขาใจเนื้อหา 

ความชํ านาญในการใชสติปญญา วิเคราะหและสังเคราะหส่ิงตาง ๆ
 ความสามารถด านร างกาย  ได แก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาและศิลปะ                 

ความแข็งแรงและมีวินัยในตนเอง
    ความสามารถดานความสัมพันธกับผูอ่ืน  เปนการพัฒนาทักษะการฟง การสื่อสารกับ

ผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การปรับตัวเขากับผูอ่ืน ปรับวิธีการคิดและแนวทางของตนใหเขากับ         
เปาหมายของกลุม รูจักใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีและการดํ าเนินการของ
กลุมเปนไปดวยดี

2. การจดัการดานอารมณ  เปนสิ่งที่นิสิตนักศึกษาตระหนักและรับรูในอารมณทั้งดีและ
ไมดีของตนเอง

3. ความเปนตัวของตัวเองและการยอมรับการอาศัยพึ่งพิงซ่ึงกันและกัน  เปนการเรียนรู
ที่จะอยูไดดวยตนเอง รับผิดชอบที่จะไปใหถึงเปาหมายที่ตนเลือก โดยถูกชักนํ าจากผูอ่ืนนอยมาก 
การพฒันาในขัน้นีต้องอาศัยทั้งความเปนตัวของตัวเองทางความคิดและการกระทํ า ในขณะเดียวกัน
กย็อมรบัการพึง่พิงอาศัยซ่ึงกันและกันในสังคมดวย ยอมรับในความเปนตัวของตัวเอง รูจักทั้งการ
ใหและการรับเมื่ออยูในสังคมเพื่อน ๆ

4. การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางมีวุฒิภาวะ  เปนการพัฒนาความสามารถที่จะ
ใกลชิดกบัผูอ่ืนได โดยยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในดานตาง ๆ ทั้งความคิด ประสบการณ
และวฒันธรรม ซ่ึงจะทํ าใหนิสิตนักศึกษาไมยึดติดกับความคิดของตนเอง ไมหลงตน ทํ าใหสัมพันธ
ภาพที่เกิดขึ้นมีความเหนียวแนน การพัฒนาแบบนี้เปนการพัฒนาการอยูรวมกันแบบผูใหญที่ตาง
ยอมรบัในขอบกพรองหรือความภูมิใจในคุณคาตาง ๆ รวมกัน

5. การสรางเอกลักษณแหงตน  เปนการพัฒนาที่ทํ าใหนิสิตนักศึกษาคนหาวา              
ประสบการณแบบไหนที่ทํ าใหตนเองพอใจ รูสึกปลอดภัยและมั่นใจในตนเองและจะตองทํ า
ประสบการณนั้นบอยครั้งเพียงใด ซ่ึงรวมไปถึงความพอใจในรูปรางลักษณะของตนเองและการ
ปรับตวัทางเพศ  การยอมรับและเขาใจในบทบาทของตน การมั่นใจในบุคลิกภาพของตน
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6. การพัฒนาเปาหมาย  เปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหสามารถที่จะประเมินความ       
สนใจและทางเลือกตาง ๆ  ความสามารถที่จะสรางความชัดเจนใหกับเปาหมายตาง ๆ วางแผนและ
มุงมั่นที่จะสูกับอุปสรรคทั้งหลายอยางตั้งใจจริง

7. การพฒันาความมีคุณธรรม   เปนการพัฒนาความเปนมนุษย คุณคาสวนบุคคลและ
การพฒันาความพอดี ซ่ึงการพัฒนาในขอนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาคุณคาและความเชื่อของบุคคล เปน
พืน้ฐานในการแปลความหมายจากประสบการณ

การพัฒนานิสิตนักศึกษา ทั้ง 7 ดาน ตามแนวคิดของชิคเคอริ่งนี้  ครอบคลุมจุดมุงหมาย
และหลักการในมาตรา  6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ      
คณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข”

2.6  ยทุธศาสตรในการพัฒนานสิิตนกัศึกษา
ยทุธศาสตรในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพและศักยภาพ

ในการพัฒนาและแขงขันในสังคมโลก (สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547: 6)
1) พฒันากจิกรรมนักศึกษาใหมีความหลากหลายและนาสนใจ
2) สรางเครือขายกับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อเสริมสรางประสบการณ

จริงในวิชาชีพและชีวิต
3) ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของ       

นกัศึกษา
4) สงเสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สรางแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2.7  มาตรการและกลไกหลักในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
การที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพและศักยภาพใน

การพฒันาและแขงขันในสังคมโลก มีมาตรการและกลไกหลักดังนี้ (สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2547: 6-7)

1) จดัใหมศีนูยกิจกรรมนักศึกษาอยางหลากหลาย นาสนใจและพอเพียง
2) สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน ใหใช        

ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรู
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3) สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณดวยการทํ างานใน
ระหวางเรียน

4) สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่สรมิสรางใหเหน็คณุคา และภาคภมูใิจในศลิปวฒันธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน

5) ฝกอบรมใหความรูทางดานดนตรี กีฬา ศาสนา การใชชีวิตในสังคม
6) สงเสริมการใชหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีจริยธรรม           

คณุธรรม ระเบียบวินัย สมาธิ อยางสมํ่ าเสมอ
7) ใหนกัศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทํ างานตอบแทนสังคม
8) ยกยอง เชิดชูเกียรติคุณครู ศิษยเกา นักศึกษาที่เปนตนแบบที่ดี
9) สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหวางประเทศ เพื่อสรางความเปนสากล
10) จดัใหมีโครงการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ
11) พัฒนาบุคลากรทางดานกิจการนักศึกษา ใหมีความรู  ความสามารถให            

ค ําแนะนํ าปรึกษาแกนักศึกษาไดดี
12) พฒันาหอพกันักศึกษาใหเปนแหลงศึกษา อาศัยและเอื้ออาทรตอกัน
13) จดัใหมีสถานออกกํ าลังกาย เพื่อพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ
14) ปรับปรงุและพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา

2.8 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
กรอบคุณวุฒิที่เสนอสํ าหรับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยในการนํ า

แนวนโยบายการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปปฏิบัติเพื่อใหมีความเชื่อถือใน
ความสอดคลองของมาตรฐานกับชื่อของปริญญาและประกาศนียบัตรอีกทั้งใหเห็นชัดเจนวามี
ความเท าเทียมกันกับปริญญาและประกาศนียบัตรของสถาบันอุดมศึกษาในต างประเทศ   
กรอบนีจ้ะชวยใหมจีดุเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสมในการเปรยีบเทยีบมาตรฐานทางวชิาการเปนกรอบส ําคญั
สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาในการวางแผนและการประกันคุณภาพภายในเปนกรอบอางอิงสํ าหรับ          
ผูประเมนิทีเ่กีย่วของกับการประเมินภายนอก  และเปนกรอบความเขาใจสํ าหรับนายจางเพื่อเขาใจ
ในทักษะและความสามารถของบัณฑิตที่จะรับเขาทํ างาน

2.8.1 ขอบเขตการเรียนรู
กรอบคณุวฒุกิ ําหนดประเภทของการเรยีนรูของทกุดานไวในแตละระดบั ขอบเขตการเรียนรูทั้ง

5  ดานไดแก
          2.8.1.1  ความรู  ความสามารถในการจํ าและนํ าเสนอ
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         2.8.1.2 ทกัษะเชาวนปญญา  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ  และประยุกต
ความเขาใจในแนวคดิจากหลักการและทฤษฎี เพื่อใชในการคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหาอยาง
สรางสรรค

1.8.1.3 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงความ
สามารถในการท ํางานอยางมปีระสิทธิภาพในกลุมมภีาวะผูน ํา มคีวามสามารถในการวางแผนและรับ
ผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง

1.8.1.4  ทกัษะการวิเคราะหและการสื่อสาร รวมถึงความสามารถในการใชเทคนิคพื้น
ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

1.8.1.5 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการพัฒนาระบบคานิยมอยางยึดมั่น             
ความสามารถในการแกขอขัดแยงทางคานิยม นิสัยในการประพฤติอยางมีจริยธรรมและยึดเหนี่ยว
ในมาตรฐานศีลธรรมที่สูง ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม

2.8.2 ผลลัพธการเรยีนรูในแตละดานส ําหรบักรอบคณุวฒุสิ ําหรบัอุดมศกึษา ระดบัปรญิญาตรี
2.8.2.1 ทักษะความรู
เปนเจาของในองคความรูที่ครอบคลุม สอดคลองและเปนระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา

รวมถึงหลักและทฤษฎีที่ เป นพื้นฐานและเกี่ยวของ ตระหนักในองคความรู และทฤษฎีใน                
สาขาวชิาการอืน่  ในกรณทีีเ่ปนหลักสูตรวิชาชีพก็ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในวิชาชีพอ่ืน             
มคีวามคุนเคยกบัพฒันาการลาสดุในระดบัแนวหนาของความรูเฉพาะทางในสาขาวชิาหลักที่ศกึษา รวมถึง
ความตระหนักอยางมีวิจารณญาณในงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการขยาย
องคความรู  สํ าหรบัหลักสตูรทีเ่ตรยีมนกัศกึษาส ําหรับวชิาชพี  นกัศกึษาตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ และขอกํ าหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของ รวมถึงวิธีการปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานีต้ามกาล
เวลาเพื่อใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

2.8.2.2 ทกัษะเชาวนปญญา
        มคีวามสามารถในการทํ าวิจัย เขาใจและสามารถประเมินขอมูลใหม รวมถึงแนวคิดและ
หลักฐานจากแหลงขอมลูทีก่วางขวาง สามารถประยกุตขอสรปุเพือ่แกไขปญหาและขอโตแยงทีแ่ตกตาง
หลากหลายโดยไมตองอาศยัคํ าแนะน ําจากภายนอก สามารถศกึษาปญหาที่คอนขางซบัซอนและเสนอ
แนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค โดยค ํานงึถึงองคความรูทางทฤษฎทีี่เกี่ยวของ ประสบการณ          
ภาคปฏบิตั ิและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น  สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจอัน
ถองแทเหลานี้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ  ซ่ึงเกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนมา        
สํ าหรบัหลักสตูรวชิาชพี นกัศกึษาสามารถใชวธีิการปฏบิตัทิีใ่ชอยูเปนประจํ าไดอยางเหมาะสม  และใน
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ขณะเดียวกันก็คนหาสถานการณที่ตองการวิธีการใหม พรอมกับนํ าเอาความรูความเขาใจในทาง
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของสัมพันธมาประยุกตใชเพื่อสนองตอบสถานการณเชนนั้น

2.8.2.3 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
        มสีวนชวยและเอื้ออํ านวยในการแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุมหรือในทีมงาน ไมวา
จะในฐานะผูนํ าหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ าในกลุมในสถานการณทีไ่ม
ชัดเจนและตองการการตอบสนองแบบใหม  แสดงออกซึง่ความคดิริเร่ิมในการวเิคราะหปญหาที่เปนที่สน
ใจ และหาแนวทางอยางเหมาะสมในการแกปญหาทั้งโดยสวนตัวและโดยทีมงาน

2.8.2.4 ทกัษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
1) สามารถที่จะคนหาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่สอดคลอง และ

ประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไข
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน รูจักเลือกใช

รูปแบบของการนํ าเสนอที่เหมาะสมสํ าหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
3) ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเปนประจ ําในการเกบ็รวบ

รวมขอมูล แปลความหมาย และส่ือสารขอมูลขาวสารและความคิด
2.8.2.5 การพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม
จดัการเกี่ยวกับปญหาทางดานจริยธรรม และวชิาชีพซ่ึงเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจทาง

คานิยม และศีลธรรมในวิถีทางที่คํ านึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยมีความสอดคลองกับคานยิมพืน้ฐาน
ทีเ่ปนรากฐานส ําคญั และสอดคลองกบัจรรยาบรรณของวชิาชพี แสดงออกซึง่พฤติกรรมทางดานคณุธรรมและ
จริยธรรมในระดบัสงู ทีเ่กีย่วของกบัความขดัแยงทางคานยิมและความจํ าเปนรีบดวนตางๆที่มีลักษณะ        
แขงขันกัน  แสดงออกอยางสมํ่ าเสมอซึ่งความซื่อสัตยสุจริตและความเขมแข็ง ทางคุณธรรม
พรอมดวยความสมดุลที่เหมาะควรระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคล และวัตถุประสงคของกลุม
แสดงออกซึง่อิทธิพลในทางบวกตอผูอ่ืน โดยเปนแบบอยางที่ดีและมีภาวะผูนํ าในการทํ างาน หรือ
ในสถานการณตางๆของกลุมในครอบครัวและชุมชน

2.9  เปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
บราวน (อางถึงใน สํ าเนาว ขจรศิลป, 2538: 5) ไดเสนอเปาหมายในการพัฒนานิสิตนัก

ศึกษาไว 5 ประการ คือ
1. การพัฒนาเอกลักษณ ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบคานิยม การพัฒนาคุณธรรมและ 

การพัฒนาเปาหมายดานอาชีพ
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2. การพฒันาทักษะในการสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ทักษะในการสื่อความหมาย การพัฒนา
ความเขาใจและความเห็นใจกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูมีความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรม

3. การพัฒนาทักษะในดานการเรียนและสติปญญา ซ่ึงจะชวยใหเปนบุคคลที่มีความ 
สนใจและทํ าการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ ตลอดชีวิต

4. การพัฒนาดานสุนทรียภาพ คือ การพัฒนาความเขาใจ เห็นคุณคาและเกิดความ
ซาบซึง้ในธรรมชาติและศิลปะ ตลอดจนพัฒนาการทักษะในการสรางสรรคในงานศิลปะ

5. การพัฒนาดานรางกายและทักษะในดานนันทนาการเขากับลักษณะการดํ ารงชีวิต
ของตน

คิงและฟลด (อางถึงใน ประเสริฐ ภูเงิน, 2546: 49) การพฒันานิสิตนักศึกษาเปนดาน
หนึง่ของกระบวนการพัฒนามนุษย และเสนอเปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไว 4 ประการ 
คือ

1. การพัฒนาสติปญญา  เนนการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการคิดและการเรียน
รูรวมทัง้กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลเหลานั้น

2. การพฒันาเอกลักษณ เนนการพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง  หมายถึง  การคนพบ
วาตวัเองเปนใคร และบอกไดวาตัวเองเปนคนประเภทไหน ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนการพัฒนา “อีโก” 
หรือ “ลักษณะเฉพาะของบุคคล”

3. การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล เนนการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ผลของ
การปฏิสัมพันธทั้งตอตนเองและผูอ่ืนและการเรียนรูที่สัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน

4. การพัฒนาคานิยมเนนการสรางเกณฑเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่นํ ามาใชเปน
แนวทางในการดํ าเนินชีวิต วิธีการกํ าหนดบทบาทตัวเองในสังคมโดยคํ านึงถึงอุดมคติในสังคม

วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 75) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
ไวในบทความเรื่อง “In pursuit of student excellence: Wallapa 9-A for Student Development” วา            
นสิิตนกัศึกษาควรไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ  9 ดาน คือ

1. Academic Performance การพฒันาใหนิสิตนักศึกษามีความสามารถในเชิงวิชาการ 
สามารถเรียนรูดวยตนเอง

2. Ability พัฒนาใหมีความสามารถทั้งทางดานการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
และความสามารถในการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการความเครียด

3. Attitude พฒันาใหนสิิตนกัศกึษามทีศันคตทิีด่ทีัง้ตอตนเองตอผูคน และสิง่แวดลอมอ่ืน
4. Appearance พฒันาใหนิสิตนักศึกษามีลักษณะทาทาง บุคลิกภาพที่ดี เหมาะสม
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5. Aim high การพฒันานิสิตนักศึกษามีการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและตั้งเปาหมายที่สูง
มาก พอทีจ่ะทํ าใหเกิดความกระตือรือรนในความพยายามที่จะทํ าใหประสบผลสํ าเร็จ

6. Accountability การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ         
มอบหมายงานที่ตองกระทํ าในหนาที่

7. Analytical  การพฒันาใหนิสิตนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห
8. Active พัฒนาใหนิสิตนักศึกษาเปนผูมีความกระตือรือรนในการใฝหาความรู             

การมสีวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ทั้งกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมในชุมชน
9. Appreciation สงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความรัก ความชื่นชมในความงามของ

ศิลปะและธรรมชาติ
 สํ าเนาว ขจรศิลป (2538: 9) กลาววา เปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสํ าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ควรมีอยางนอย 7 ประการ คือ
1. ดานวชิาการและวิชาชีพ  โดยมุงพัฒนาเจตคติและทักษะในการเรียน เพื่อใหเปนผูมี

ความรู ความสามารถในวิชาชีพ ความรูและทักษะในการบริหาร ความรูและทักษะดานภาษา        
ตางประเทศและคอมพิวเตอร ตลอดจนเปนผูใฝรูอยูเสมอ

2. ดานสติปญญา โดยมุงพัฒนาความสามารถในการคิด ความรอบคอบ ไตรตรอง และ
มองการณไกล

3. ดานสังคม โดยเนนการพัฒนาทักษะในการทํ างานรวมกับบุคคลอื่น โดยกระบวน
การประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสังคม มนุษยสัมพันธ และรอบรูทั้งวัฒนธรรมไทยและตางชาติ
ทีต่องติดตอดวย

4. ดานอารมณ โดยเนนทํ าความเขาใจอารมณของตนเอง การปรับและการควบคุม
อารมณตนเอง ทางดานสุนทรียภาพ เพื่อใหเห็นคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม

5. ดานเอกลักษณ  โดยเนนทํ าความเขาใจบุคลิกภาพของตนเองในทุกๆ ดาน               
การพัฒนาความสนใจในงานอาชีพ การวางแผนเพื่อประกอบอาชีพ การวางแผนดํ ารงชีวิตให        
สอดคลองกับบุคลิกภาพของตนเอง

6. ดานรางกาย  โดยเนนการพัฒนาความเจริญเติบโตในชวงวัยรุนตอนปลาย การพัฒนา
เจตคตใินการรักษาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ

7. ดานคณุธรรม โดยเนนคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ไดแกความกตัญูกตเวที ขยัน ซ่ือสัตย 
ประหยดั อดทน เสียสละเพื่อสวนรวม ลดละเลิกอบายมุข ตลอดจนการสงเสริมใหยึดมั่น ปฏิบัติ
ตามคํ าส่ังสอนของศาสนาและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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 จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา นิสิตนกัศกึษาพึงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เพือ่ใหมีความสามารถครบสมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล

2.9.1  เปาหมายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานรางกาย
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 6 กลาววา ใหการพัฒนาทาง

ดานรางกายเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาในทุกระดับ (สํ านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542:5) ใน
ขณะที ่ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538:5)ไดอางถึงเปาหมายการพัฒนานักศึกษาของบราวน (Brown) ซ่ึง
ระบุไววา การพัฒนาดานรางกายเปนสวนหนึ่งของเปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ซ่ึงการ
พฒันาดานรางกาย หมายถงึ ทกัษะในดานนันทนาการ หรือการพัฒนาความเขาใจ เห็นคุณคาและ
บรูณาการกิจกรรมนันทนาการเขากับลักษณะการดํ ารงชีวิตของตน

พระเทพเวที (2532: 70-81) ไดอธิบายถึงการพัฒนาทางดานรางกายไววา การพัฒนากาย
นั้นแยกออกไดเปนหลายประเภท อยางงายที่สุดคือ การพัฒนารางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพดี 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้ทางพุทธศาสนายังขยายความออกไปอีกวา การพัฒนารางกาย
หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางถูกตองดีงามในทางที่เปน                   
คณุประโยชน ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญ ไมใชเพียงพัฒนากายใหแข็งแรงเทานั้น แตพัฒนารางกายใหมีความ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกตองเหมาะสม กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เพราะ                
ส่ิงแวดลอมไมใชมีเฉพาะทางสังคมเทานั้น

กลาวโดยสรุปวา การพัฒนาทางดานรางกายนั้นมุงเนน การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง          
รูจักการออกกํ าลังกายและใชนันทนาการอยางถูกตอง มีพฤติกรรมในการบริโภคที่เหมาะสม             
รูจกัระวงัปองกันปญหาดานสุขภาพตาง ๆ มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสัมพันธในทางกายภาพ      
อยางเหมาะสม

2.9.2  เปาหมายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานสติปญญา
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 6 กลาววา ใหการ

พัฒนาทางดานสติปญญาเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาในทุกระดับ (สํ านักงานปฏิรูปการ
ศึกษา, 2542:5) ในขณะที ่ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538: 5) ไดอางถึงเปาหมายการพัฒนานักศึกษาทาง
ดานสตปิญญาตามแนวคิดของ บราวน(Brown) รวมทั้ง คิงและฟลดส (King and Fields) โดย 
บราวน (Brown) ระบุวา การพัฒนาสติปญญาและทักษะในดานการเรียน จะชวยใหเปนบุคคลที่มี
ความสนใจ และทํ าการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ ตลอดชีวิต ขณะที่ คิงและฟลดส (King and 
Fields) มองวาการพัฒนาดานสติปญญา ควรเนนความสามารถในการเปนนักคิด เปนผูเรียนรูและ
การรวบรวมขอมูลใหไดความหมายที่เปนประโยชน
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  ศกัดิชั์ย นิรัญทวี (2541: 79-86) มองวา ปญญาคือการรูจักเหตุและผล รูจักการควรและ
ไมควร มีความเขาใจชีวิตตามความเปนจริงในธรรมชาติ และนํ าความรูที่ไดมานั้นมาจัดสรรสังคม
ใหด ีอันจะชวยใหมนุษยไปสูความเปนอิสระทั้งทางกายภาพและจิตใจ

พระเทพเทวี (2532: 70-81) ไดกลาวถึงเปาหมายของการพัฒนาดานสติปญญา โดย
อาศยัหลักภาวนาทั้ง 4 ไววาการพัฒนาปญญานั้นแบงออกเปน 4 ขั้นคือ

ปญญาขั้นที่ 1 คือปญญาที่เปนความรูความเขาใจในศิลปะวทิยาการ ความรูทางวิชาการ
และวชิาชีพที่วาใหรูจริง ใหเขาใจจริง เปนเบื้องตน

ปญญาขั้นที่ 2 คือ การรับรูเรียนรูอยางถูกตองตามความเปนจริงไมบิดเบือน หรือ เอน
เอยีงดวยอคติในการศึกษาศิลปะวิทยา

ปญญาขั้นที่ 3 คือ การคิดวินิจฉัยดวยการใชปญญาโดยบริสุทธิ์ใจ การใชปญญาคิด
วนิจิฉัยการตาง ๆ จะตองไมถูกครอบงํ าโดยกิเลส

ปญญาขั้นที่ 4 คือ ปญญาที่รูจักการเขาใจโลก และชีวิตตามความเปนจริง รูทางเสื่อม 
ทางเจรญิ รูวิธีแกปญหาและสรางสรรคความสํ าเร็จ ที่ทํ าใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมใหดีงาม
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

กลาวโดยสรุป การพัฒนาดานสติปญญา หมายถึงการศึกษาหาความรูใหมอยูเสมอ 
พฒันาความรูความสามารถตาง ๆ ตลอดจนนํ ามาใชไดอยางเหมาะสม เชน การพัฒนาความคิดอยาง
มีเหตุมีผล มีทักษะในการเรียนและมีความสามารถในการเรียนรู ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูที่มีในหองเรียน สามารถทบทวนไตรตรองประสบการณที่ตนไดรับ สามารถพัฒนาความรู 
และทกัษะผานประสบการณที่ไดรับ ตลอดจนเขาใจประสบการณที่เกิดขึ้นในสังคมไดเปนอยางดี

2.9.3  เปาหมายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานอารมณ
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํ านักงานส ํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5) มาตราที่ 6 ระบุไววา “การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
ท ําใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ซ่ึงสอดคลองกับ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538: 5) ซ่ึง
ไดกลาวถึงเปาหมายในการพัฒนานักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับอารมณ ของ คิง และฟลดส (King 
and Fields, 1980) ซ่ึงไดแก การควบคุมอารมณและการพัฒนานักศึกษานั้นตองมีการพัฒนาความ
สามารถในการควบคุมอารมณ และการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองขึ้นมา ขณะที่ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 
(2541: 79-86) มองวา ลักษณะของคนในสังคมอนาคตทางดานอารมณหรือดานความสามารถทาง
สังคมนี้ คือทักษะของการติดตอส่ือสาร ความรูความสามารถที่จะคบคาสมาคมกับคนตางชาติ        
มีความเปนสากล และมีความเปนไทยในตนเอง มีใจเปดกวางสํ าหรับโลกสมัยใหมขณะที่มีความ
ผูกพันอยูกับวิถีไทย
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  พระเทพเวที (2532: 70-81) เรียกการพัฒนาการทางดานอารมณนี้วา สุขภาพจิต หรือจิต
ทีม่สุีขภาพจริง มีจิตใจที่เปนสุข สดชื่นราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบ ผองใส พรอมที่จะยิ้มแยม
ได มปีติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย ความแชมชื่นใจ ไมคับของขุนมัว  ทานไดระบุวาสมรรถภาพ
จติ คอืความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ มีความเพียรพยายาม มคีวามอดทน มีสมาธิ 
จิตใจแนวแน มีสัจจะ มีความจริงจัง มีความหนักแนนเขมแข็งมั่นคงทางจิตที่จะทํ างานใหไดผล
สมบรูณ โดยเฉพาะทางปญญา คือการคิดพิจารณาใหเห็นความจริง

  กลาวโดยสรุป คือ การพัฒนาทางดานอารมณนี้ ตองทํ าใหมีอารมณแจมใส เบิกบาน 
ปลอดโปรง ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง รูจักผอนคลายความเครียด ควบคุมอารมณตนเองได 
สามารถปรับตัวเขาหาผูอ่ืนและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

2.9.4  เปาหมายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานสงัคม
          พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 (สํ านกังานส ํานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5) มาตราที่ 6 เนนถึง ความสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 ข: 117 – 118) กลาววา การ
พฒันามนษุยเพื่อสังคม เปนการพัฒนามนุษยใหรูจักทํ างานรวมกับผูอ่ืนได รูจักการทํ างานเปนกลุม 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยจะตองจัดสิ่งแวดลอม หลักสูตร กิจกรรม และการ
เรยีนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาดานสังคมและการทํ างานรวมกับผูอ่ืน รูจักรักษาคุณคาของ
ส่ิงทีบ่รรพบุรุษไดสรางไว มีความรูดานทักษะทางสังคม รูจักสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของ
ตนเองตอผูอ่ืน ทํ าตนใหเปนประโยชนตอสังคม พัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งพัฒนาให
เปนผูประสานงานที่ดีไดและวิเลียมสัน(อางถึงใน พรชุลี อาชวอํ ารุง, 2525:263) ไดกลาววาการ
พฒันานกัศกึษาทางดานสงัคมตองเนนใหนกัศกึษามคีวามรบัผิดชอบตนเองใหมากที่สุด
        กลาวโดยสรุป คือ การพัฒนาดานสังคมตองเนนการพัฒนามนุษยใหรูจักทํ างานรวมกับ
ผูอ่ืนได รูจักการทํ างานเปนกลุม มีความรับผิดชอบ มีความรูดานทักษะทางสังคม และอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข

2.9.5  เปาหมายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานจิตใจ
       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํ านักงานส ํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5) มาตราที่ 6 เนนถึงเปาหมายในแงคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิตสอดคลองกับ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 79-86) ทีม่องวาการพัฒนา
ดานจิตใจ ตองเนนดานการมีคุณธรรม จริยธรรม คือความเปนผูงดงามทางดานจิตใจ และมีการ
กระท ําทีถู่กตองตามหลักศีลธรรม มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความอิสระที่จะคิด จะทํ า
ความดีตามหนาที่การงานของตน
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  พระเทพเวที (2532: 70-81) กลาวถึงการพัฒนาจิตใจไว 3 ดาน คือ คุณภาพจิต            
สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต  การพัฒนาเรื่องสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตนั้น มีความโนมเอียง
ไปทางการพัฒนาทางดานอารมณ ในขณะที่การพัฒนาทางดานคุณภาพจิตนั้นสอดคลองกับการ
พัฒนา ดานจิตใจ โดยทานพระเทพเวที กลาวถึงคุณภาพจิตนี้ไดแก คุณธรรมตาง ๆ หมายถึง       
การสรางเสริมจิตใจใหดีงาม เปนจิตใจที่สูง ประณีต ใหมีความเมตตา ความรัก ความเปนมิตร  
ความปรารถนาประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีกรุณา อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข มีจาคะ มีนํ้ าใจเผื่อแผ 
มีคุณธรรม   จริยธรรมประจํ าใจ มีความเปนมิตรและความปรารถนาถึงประโยชนสุขแกผูอ่ืน ไมทํ า
ความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน สังคม ไปจนถงึมพีฤตกิรรมทีเ่ปนสิง่ทีม่ปีระโยชนเกือ้กลูตอผูอ่ืนและสงัคม
สวนรวม

  กลาวโดยสรุป การพัฒนาทางดานจิตใจ นั้นมีเปาหมายเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหเกดิขึน้ในจิตใจของนักศึกษา ใหเกิดความปราถนาดี มีความรัก ความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน นอกจาก
จะไมกอความเดือดรอนแกผูอ่ืนแลว ยังมีพฤติกรรมที่มีประโยชนแกผูอ่ืนดวย
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2.10  แบบจํ าลองการพัฒนานิสิตนักศึกษา

จรินทร  ธานีรัตน (2538:25) ไดน ําเสนอแบบจํ าลองกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ไวดังนี้

     ผูที่เก
ศึกษา ได
แนว คณ
ผูบริการ
ตองรู
- สภาพส
ปรารถน
- แผนพัฒ
- นโยบา
- สภาพข
สถาบัน
- วัฒนธร

D
ปจจัย สภาพแวดลอมภายนอก ที่กอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลง คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี
ี่ยวข
แก
าจา
ดาน

ังค
า
นา
ยขอ
อง

รม

Process
- จัดโปรแกรมการพัฒนา
- จัดบริการดานตาง ๆ
- จัดงบประมาณสนับสนุน
- จัดบุคลากรใหเพียงพอ
- จัดสถานที่และสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการพัฒนา
- จัดอบรม สัมมนา ผูเกี่ยวของ
- จัดทํ าวิจัย คนควาหาขอมูล
- จัดทํ ากิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม

Output
นิสิตนักศึกษาที่พึงประสงค
- รู สังคม เขาใจระบบตางๆที่
เปลี่ยนแปลง,มีคุณธรรม จริยธรรม
- รู จักรักษาสภาวะแวดล อม
มีสติปญญา แกปญหาได    มีทักษะ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ
- ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ได มีโลก
ทัศนกวาง รู จักตนเองและผู อื่น
ฯลฯ

ับ

 ภาพที่ 2.1 แบบจํ าล

PU

ผลยอนกล
Input
องกับการพัฒนานัก
 ผูบริหาร นักแนะ
รย นัก วิชาการ และ
อื่น ๆ

มในอนาคตที่พึง

อุดมศึกษา ฉบับ9
งมหาวิทยาลัย
นิสิตนักศึกษาใน

/คานิยม
องการพัฒนานิสิตนักศึกษา
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2.11  ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนงานที่มีขอบขายกวางขวาง ซ่ึงนักศึกษาจะใชโอกาสที่มี

อยูในขณะทีน่กัศึกษาไดไปสัมผัสกับกิจกรรมตาง ๆ อันเปนงานที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชนในทางที่เหมาะสม ในการแบงประเภทของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาควรมีการจดั
หลายรปูแบบ เพือ่ใหนสิิตนกัศกึษาไดเลือกตามความสมคัรใจและตามความเหมาะสมของตนเอง ทัง้นี้        
แตละสถาบนัจะเนนกจิกรรมใด ขึน้อยูกบันโยบายของสถาบนันัน้ ๆ  (ไพฑรูย สินลารตัน, 2530 : 3) นกัการศกึษา
ไดจดัแบงประเภทของกจิกรรมนสิิตนกัศกึษาของ วลัลภา  เทพหสัดนิ  ณ อยธุยา  และ สํ าเนาว  ขจรศลิป         
ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้

1. กจิกรรมทางดานวิชาการ  เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณทางดานวิชาการใหแกนิสิตนักศึกษา

2. กจิกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  เปนกิจกรรมที่มุงเสริมความรูและประสบการณใหแก
นสิิตนักศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม

3. กจิกรรมทางดานบํ าเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษากระทํ าโดยการชวย
เหลือผูอ่ืน หรือสรางถาวรวัตถุที่เปนสาธารณสมบัติ โดยเนนการพัฒนาชุมชนทุรกันดาร

4. กจิกรรมทางดานกีฬา  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย อารมณ 
สังคม จิตใจและสติปญญา ตลอดจนทักษะในการกีฬา

5. กิจกรรมทางดานนันทนาการ กิจกรรมประเภทนี้ไดแก การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  
การเตนรํ า เปนตน

6. กจิกรรมทางการเมือง  เปนกิจกรรมที่ใหนิสิตนักศึกษาไดมีการแสดงออกหรือแสดง
ความคดิเห็น ซ่ึงอาจเปนการคัดคานหรือการสนับสนุนตอเหตุการณตาง ๆ ของสังคม

7. กจิกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม  ไดแกกิจกรรมที่มุงพัฒนามารยาทและระเบียบและ
ประเพณีการอยูรวมกันในสังคม

8. กจิกรรมพัฒนาความเสียสละเพื่อสังคม  เปนกิจกรรมที่มุงใหนิสิตนักศึกษาตระหนัก
ในการมีสวนรวมชวยเหลือสังคม

9. กจิกรรมสวนกลาง เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปนศูนยรวมของนิสิตนักศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย (2540 : 5-9) ไดก ําหนดประเภท วัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิต

นกัศึกษาไว 5 ประเภทดังนี้
1. โครงการดานบ ําเพ็ญประโยชน   มีวตัถุประสงคเพือ่สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดรูจัก

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อสวนรวม  ฝกการเปน        
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ผูนํ าและผูตามที่ดี รูจักการทํ างานเปนหมูคณะ รูจักผอนปรนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน          
อาสาพัฒนาชนบท อนุรักษส่ิงแวดลอม และเพื่อสรางสรรคความเจริญใหแกทองถ่ิน

2. โครงการดานศิลปวัฒนธรรม  มีวัตถุประสงค  เพื่อปลูกฝงคานิยม ความภูมิใจและ
ความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแกนิสิตนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งอนุรักษ      
สงเสรมิเผยแพร แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

3. โครงการดานจริยธรรม   มีวัตถุประสงคเพื่อ เสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพ  ความเปน
ผูน ํา คุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา ปลูกฝงเสริมสรางคานิยมที่ดีงาม สรางจิตสํ านึกและ
ความรับผิดชอบตอสังคม

4. โครงการดานกีฬา  มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหนิสิตนักศึกษามีความรูและทักษะทางดาน
กฬีา มทีศันคติที่ดีตอการออกกํ าลังกาย ปลูกฝงความมีนํ้ าใจเปนนักกีฬา สรางความสามัคคี ชวย
ผอนคลายความเครียด และชวยพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานอารมณ สังคม รางกายและจิตใจ โดยใช
กจิกรรมกีฬาเปนเครื่องมือ

2.12  กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน
กิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจะตองเขารวมเพื่อใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค จะ

ตองประกอบไปดวย (เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย, 2548: 64)
1. ดานการครองตนและการปฏิบัติตน มุงพัฒนาใหนิสิตนักศึกษามีความเจริญ         

งอกงามไปในทิศทางที่ดี โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนํ าทาง
2. ความกตัญูกตเวที มุงพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาเปนผูที่มีความกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ
3.  ความซือ่สัตย เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีความประพฤติชอบ 3 ประการ คือ           

กาย วาจา และใจ
4. ความมีวินัย  มุงพฒันานสิิตินักศึกษาใหมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 

กฎเกณฑขอบังคับ เพื่อที่จะไดอยูในสังคมอยางมีความสุข
5. ความสามัคคี  มุงพัฒนานิสิตนักศึกษาใหอยูรวมกันในสังคมดวยความรัก ความ

สามคัค ี ไมมีความอาฆาต พยาบาท ปองรายซ่ึงกันและกัน ทํ าใหอยูรวมกันอยางมีความสุข และ        
มจีิตสํ านึกเพื่อสวนรวม

6. ดานศิลปวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาซาบซึ้งเห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
ศลิปวฒันธรรมไทย มีคานิยมความเปนไทย มีวิจารณญาณในการเลือกรับศิลปวัฒนธรรมตางชาติ
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7. ดานสุขภาพ มุงเนนใหนิสิตนักศึกษาดูแลสุขภาพใหเปนผูที่มีสุขภาพดีทั้งรางกาย
และจิตใจ มีการออกกํ าลังกายเพื่อบริหารรางกาย และฝกสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตใจ รูจักเลือก
บริโภคทั้งอาหารกายและอาหารใจ

2.13  ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2533:13) ไดสรุปถึงปญหาและอุปสรรคในการจัด         

กจิกรรมนกัศกึษาวา ผูที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาไมมีความชัดเจน วาตนเองมีจุดมุงหมาย มีบทบาท
และมคีวามรับผิดชอบตอการอุดมศึกษาอยางไร อาจารยไมทราบสถานภาพของตนเอง ไมแจมแจง
ในปณธิานหรอืจุดมุงหมายของสถาบัน ไมรูจักนิสิตนักศึกษา ขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
กจิกรรมนสิิตนักศึกษา สวนนิสิตนักศึกษาเขาสูระบบอุดมศึกษาโดยปราศจากจุดมุงหมาย ไมทราบ
วาสถาบันมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม บุคลิกภาพ หรือความรูอยางไร และนอกจาก
นี้ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ คือผูที่มาจากนักวิชาการ จึงขาดความเขาใจในสถานภาพ
ของนกัศกึษาและขาดความเขาใจในอิทธิพล สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอนักศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัย (อางถึงใน เนาวรัตน กงเมง, 2543: 62) ไดจัดใหมีการสัมมนาผูนํ า
นิสิตนักศึกษา เร่ืองการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหเหมาะสมกับยุคสมัย ผลการจัดสัมมนาไดขอ
สรุปถึงปญหาที่พบ ในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ผูบริหารและอาจารยขาดความรูความเขาใจใน
เรือ่งกจิกรรมนิสิตนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาที่จัดไมนาสนใจ ไมสรางสรรค ไมเหมาะกับยุคสมัย 
จงึท ําใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย รวมทั้งขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ

2.14  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
การศกึษาเรื่อง แนวทางพัฒนานักศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัย

ในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงสรุปไดดังนี้

2.14.1 งานวิจัยในประเทศ
ธงชัย  วงศเสนา (2530: บทคดัยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนานักศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร พบวา ความคิดเห็น
ของผูบริหาร  อาจารยนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดดํ าเนินการพัฒนานักศึกษาดานสุขภาพกายและ
จติ ดานสติปญญาและความสามารถดานอาชีพ และดานบุคลิกภาพทางสังคม คุณธรรมและ
จริยธรรม อยูในระดับปานกลางทั้ง 4 ดาน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดดํ าเนิน
การ พฒันานักศึกษาดานสุขภาพกายและจิต ดานสติปญญาและความสามารถ ดานอาชีพ และ
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ดานบคุลิกภาพทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรมระหวางกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมพบวา ผูบริหาร
และอาจารยมีความคิดเห็นแตกตางกับนักศึกษาอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ดาน
สวนการใหลํ าดับความสํ าคัญของการพัฒนานักศึกษาของผูบริหาร  อาจารย  และนักศึกษา อันดับที่
1 คอื แนวทางการพัฒนานักศึกษาดานบุคลิกภาพทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม

อนศุกัดิ ์สมติสนัต (2532: บทคดัยอ) ไดศกึษาเรือ่งการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน
พบวาการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2512-2530 สวนใหญเนนการพัฒนาทาง
ดานสตปิญญาและความสามารถในการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีการพัฒนาความสามารถ
ดานสติปญญาในระดับมาก ดานการพัฒนาทางอารมณ พบวา มีการพัฒนาในระดับปานกลาง แต
จากความคิดเห็นของอาจารยเห็นวา ความอดทนและความอดกลั้นของนักศึกษาตอเหตุการณที่ไม
พึงปรารถนา มีระดับนอย

สุกัญญา โตะถม (2531: บทคดัยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพล
ศึกษา พ.ศ. 2514-2530 พบวา การพัฒนาสวนใหญเนนการพัฒนาดานรางกายและทางดานกีฬา         
ดงันัน้นกัศึกษาจึงมีพัฒนาความสามารถดานรางกายในระดับมาก สํ าหรับความคิดเห็นของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษามีการพัฒนาในดานการพัฒนาสมรรถภาพ การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง           
การพัฒนาความมีเอกลักษณ การพัฒนาความมีอิสระในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล                
การก ําหนดเปาหมายในชีวิตอยางชัดเจน และการบูรณาการ อยูในระดับมาก สวนการพัฒนาดาน
อารมณอยู ในระดับปานกลาง สํ าหรับความคิดเห็นของอาจารย พบวานักศึกษามีพัฒนาการ           
ในทกุดานอยูในระดับ ปานกลาง

สุวรรณ หันไชยุงวา (2531: 113) ไดศกึษาเรื่องการพัฒนานักศึกษาสหวิทยาลัย ผลงาน
วจิยัพบวา ในดานการพัฒนาอารมณ นักศึกษามีการพัฒนาระดับ ปานกลาง สวนอาจารย มีความคิด
เห็นวา นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนานอยในดานความสามารถในการแสดงออกทางอารมณใน      
แตละสถานการณตามเวลา และสถานที่อยางเหมาะสม

ประไพ นวลแสง (2531: บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พบวา วิทยาลัยไดมีการพัฒนานักศึกษาในดาน สติปญญา รางกาย และ
สงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองอันนํ าไปสูอาชีพ และจากความคิดเห็นของนักศึกษาพบวานักศึกษา
พฒันาในระดับ มาก ไดแก การพัฒนาสมรรถภาพ การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง การพัฒนา
ความมเีอกลักษณ ความมีอิสระในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลและการกํ าหนดเปาหมายใน
ชีวติอยางชัดเจน และพัฒนาในระดับปานกลาง ไดแก การพัฒนาอารมณ และการบูรณาการ สํ าหรับ
ความคดิเหน็ของอาจารย พบวา นักศึกษามีพัฒนาทั้ง 7 ดานในระดับปานกลาง สวนแนวทางในการ
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พฒันานกัศกึษาของสหวิทยาลัยฯ พบวา ควรไดรับการพัฒนาความรับผิดชอบและอาชีพ สํ าหรับ 
กจิกรรมที่นักศึกษาสนใจเปนอันดับหนึ่งคือการพัฒนาชนบท

อุไรวรรณ สมบัติศิริ (2537: 163-171)  ไดท ําการศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะหการบริหาร
งานบุคลากรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการบริหารงาน
บคุลากรนักศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา มีปญหาการขาดแคลนงบประมาณและขาด
แคลนบุคลากรที่เปนนักวิชาการในงานบุคลากร

ชุมพล ชํ านาญสาร(2538: 138-144)ไดศึกษา เร่ืองการศึกษาการบริหารกิจการนักศึกษา
ของวทิยาลยัครูในสหวิทยาเขตอีสานเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ไดแก ดานงบประมาณมีปญหาอยูในระดับ มาก

ไพรัตน  ขนัธแกว (2540: 92-96) ไดศกึษา เร่ืองการศึกษาการดํ าเนินงานดานกจิการนกั
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พบวา ปญหาในการด ําเนนิงานดานกจิการนกัศกึษา 3 อันดบัแรก ไดแก 
ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และปญหา ดานบุคลากร

 สมชาย บุญญบาล (2541: 82) ไดศึกษา เร่ือง ทัศนะของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา 
ตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสวนกลาง ที่จัดการเรียนการสอนดาน
บริหารธรุกจิ พบวาปญหาในการจัดกิจกรรมคือ นักศึกษาและอาจารยสวนใหญไมเขารวมกิจกรรม 
เนือ่งจากลกัษณะของกิจกรรมไมเหมาะสมกับยุคสมัย ขาดความสนใจ มีภารกิจสวนตัว ระบบการ
เรยีนทีไ่มเอื้ออํ านวย ภาระการสอนของอาจารยมีมาก จึงทํ าใหไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม

2.14.2  งานวิจัยในตางประเทศ
เฮลท (Heath, 1994: Abstract) ไดศึกษา เรือ่งการพัฒนาอัตมโนทัศนระหวางนักศึกษา

อเมริกันผิวขาวและอเมริกันผิวดํ า ซ่ึงเปนการศึกษาแนวความคิดของตนเองดานวิชาการและสังคม
ระหวางนักศึกษา 4 กลุม คือ นักศึกษาชายผิวขาว  นกัศกึษาหญิงผิวขาว  นักศึกษาชายผิวดํ า  และ   
นกัศกึษาหญิงผิวดํ า  จํ านวน 26,291 คน พบวา 1. แนวความคิดความสามารถทางดานวิชาการของ
นักศึกษาสัมพันธกับความสามารถทางด านคณิตศาสตร ความสามารถทางด านการเรียน              
ความสามารถทางดานวิชาการ และความเชื่อมั่นทางดานสติปญญาของตน 2. แนวความคิดทางดาน
สังคม เกี่ยวของกับความมีช่ือเสียงในสังคม  ความสามารถดานการเปนผูนํ า ความเชื่อมั่นของตนเอง
ในสังคม และความมั่นคงทางอารมณ 3. การพัฒนาความสามารถทางดานวิชาการและสังคม         
จะเพิม่ตามระดับชั้นปการศึกษา และเพศชายมีการพัฒนาความสามารถสูงกวาเพศหญิง
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เชบเบเทอร  (Chebator, 1995: Abstract)ไดศกึษาความสัมพันธเกี่ยวกับโปรแกรมหลัก
สูตรรวมที่มีผลตอการพัฒนานักศึกษา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน                  
ดานความเชื่อมั่นและการควบคุมอารมณ เนื่องจากตัวแปรดานภูมิหลัง กลุมที่เขารวมโปรแกรมมี
ความเชื่อมั่นและการควบคุมอารมณสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมโปรแกรมมีความสํ าเร็จในดาน
ความเชื่อมั่นสูงกวาการควบคุมอารมณ

ไทค (Thieke, 1994: Abstract) ไดท ําการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนานักศึกษาตามแนว
ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริ่งวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยน
แปลงพัฒนาการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาตางคณะ           
ปฏิสัมพนัธในกลุมเพื่อนและการมีกิจกรรมรวมกันจะเปนสิ่งที่พัฒนานักศึกษาชั้นปที่ 1

เพาเวอร (อางถึงใน นรีรัตน วิจิตรแกว, 2542: 43) ไดศกึษาการพัฒนาดานวิชาการและ
บคุลิกภาพของนกัศกึษาเกีย่วกบัเปาหมายของการสรางเอกลกัษณ ของนกัศกึษาชัน้ปที ่ 1 วทิยาลยัชุมชน
Holyoke พบวา ส่ิงที่สํ าคัญที่สุดในการพัฒนาคือ ความรู รองลงมาคือ ทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการวิจัยยังพบวา นักศึกษาหญิงมีพัฒนาการทางดานความรูและความสัมพันธ
ระหวางบุคคลสูงกวานักศึกษาชาย และนักศึกษาชายที่มีอายุมากกวาจะสนใจในเรื่องความรู            
วฒันธรรม และการเรียนรูดวยตนเองสูงกวาผูที่มีอายุนอย

กิบสัน (อางถึงใน นรีรัตน วิจิตรแกว, 2542: 46) ไดศึกษา รูปแบบการพัฒนานักศึกษา
ของชิคเคอริ่ง ที่มีผลทางดานวิชาการของนักศึกษาอเมริกันผิวดํ าโดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบพฒันาการดานจิตสังคม โดยใชเครื่องมือการพัฒนานักศึกษาดานการดํ าเนินชีวิต 6 ดาน 
คอื การดํ าเนินชีวิต ความเปนอิสระ ความสัมพันธในกลุมเพื่อน การพัฒนาอารมณ การพัฒนาทาง
วชิาการ และความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่
สุดคือ การพัฒนาทางวิชาการ

แวนซ ราอลู วาเลอริโอ (อางถึงใน วินัย นุชพิทักษ, 2545:46) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของ  ผูบริหารกิจการนักศึกษาในรอบทศวรรษ (1970 – 1980 ) พบวา ความสัมพันธระหวาง             
ผูบริหารกิจการนักศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่ผูบริหารกิจการนักศึกษาจะตองทํ าให
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและผูบริหารกิจการนักศึกษาควรปรึกษางานดาน         
กจิการนกัศกึษากับผูบริหาร อาจารย และ ผูเกี่ยวของในสถาบันตนเองมากกวาผูเชี่ยวชาญภายนอก
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจั ย เ ร่ือง  แนวทางการพัฒนานิ สิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดํ าเนินการตามลํ าดับสาระ ดังนี้คือ การศึกษาเอกสารและ           
การสัมภาษณ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล             
การวิเคราะหขอมูล  เกณฑการแปลคาของคะแนนเฉลี่ย  การกํ าหนดคาของมาตราสวนประมาณคา 
การน ําเสนอรายงานการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย

3.1  การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ
3.1.1 ศึกษาเอกสารการจัดโครงการ หลักสูตรการจัดอบรม รายงานการประชุม ระเบียบและคํ า

ส่ังตาง ๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
3.1.2  สัมภาษณ ผูบริหารกจิการนิสิตนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาชมรม  จํ านวน 18  คน

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2.1  ประชากร

    3.2.1.1  ประชากร
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริหาร   อาจารยที่ปรึกษาชมรม  และ นิสิต

นกัศึกษาชั้นป 4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประจํ าป
การศึกษา 2549 โดยเลอืกตัวแทนประชากรของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร จํ านวน 8 แหง คือ
1.1  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.3   มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.5   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DPU



40

1.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
1.7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

3. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํ านวน 12 แหง คือ
2.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2.5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.7 มหาวิทยาลัยสยาม
2.8 มหาวิทยาลัยเกริก
2.9 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
2.10 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2.12 มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิตและวิทยาศาสตร

3.2.2  กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช  ในการวิจัยในครั้ งนี้  ผู  วิ จั ยได จัด เรียงสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร โดยจํ าแนกเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํ านวน 8 แหง และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํ านวน 12 แหง  ใชวธีิสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
จับสลากเลอืกตวัแทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยางละ 3 แหง รวม  
6 แหง   ไดแก  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลาพระนครเหนอื  มหาวทิยาลยัศรีปทมุ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย และมหาวทิยาลยัเซนตจอหน   
จากนัน้กํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางดังนี้

1. ผูบริหาร  กํ าหนดกลุมตัวอยาง โดยใหแตละสถาบันประกอบไปดวย รองอธิการบดี
ฝายวชิาการ 1 คน   รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา  1  คน  ผูอํ านวยการสํ านักกิจการนิสิต
นกัศกึษา  1 คน  รองคณบดี  2 คน รวม 5 คนตอสถาบัน  สํ าหรับรองคณบดีใชการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sample) สุมมาสถาบนัละ 2 คน ประกอบดวย รองคณบดฝีายวชิาการ 1 คน และรองคณบดี
ฝายกจิการนสิิตนกัศกึษา  จ ํานวน 1 คน  รวมกลุมตวัอยางผูบริหาร จ ํานวน  30  คน
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2. อาจารยที่ปรึกษาชมรม กํ าหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีของเคอรลิงเจอร (อางถึงใน           
มาเรียม นิลพันธ, 2547 : 116) คอืใชตัวแทนรอยละ 30 ของประชากรอาจารย  อาจารยที่ปรึกษา
ชมรม ประชากร จํ านวน 206  คน กลุมตัวอยาง (30%) ไดจ ํานวนกลุมตัวอยางอาจารยที่ปรึกษา
ชมรม จํ านวน 62  คน หลังจากนั้นแบงกระจายตามสัดสวน

3.  นสิิตนกัศกึษาชัน้ป 4 ประชากร จ ํานวน 21,801 คน ได กลุมตวัอยาง จ ํานวน 393 คน 
(ทีร่ะดบัคาความเชือ่ม่ัน 95 %) ใชวธีิการค ํานวณของ Yamanae (Yamanae, 1973: 725) หลังจากนัน้
แบงกระจายตามสดัสวน

สูตร         n     =            N
              1 + Ne2

เมื่อ          n     =  ขนาดกลุมตัวอยาง
                N    =  ขนาดของประชากร
                e     =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น

                n     =             N
                1 + Ne2

    =           21,801
          1 + 21,801 (0.05) 2

    =        392.8
จากการค ํานวณไดกลุมตัวอยางของนิสิตนักศึกษาจํ านวน  392.8 คน   ผูวิจัยขอเพิ่มกลุม

ตวัอยางเปน 393 คน

รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  จํ านวน  485 คน

3.2.3  การกระจายกลุมตัวอยาง
      เพือ่ใหกลุมตัวอยางมีความเหมาะสม ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางตามขนาดสัดสวน

ของแตละสถาบัน ตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 3.1 จํ านวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหาร อาจารยท่ีปรึกษาชมรม

ลํ าดับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - เอกชน

 ประชากร
อาจารยที่
ปรึกษา
ชมรม
(คน)

กลุม
ตัวอยาง

(คน)
รอยละ30

 ประชากร
ผูบริหาร

(คน)

กลุม
ตัวอยาง

(คน)

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 30 9 17 5

2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

37 11 10 5

3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 8 15 5

4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 50 15 12 5

5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 44 13 12 5

6 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 20 6 7 5

รวม 206 62 73 30
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ตารางที่ 3.2 จํ านวนประชากรและกลุมตัวอยางของนิสิตนกัศึกษาชั้นป 4

ลํ าดับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - เอกชน  ประชากร
(คน)

กลุมตัวอยาง
(คน)

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 4,816 87
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 3,817 69
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,306 60
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4,809 86
5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 4,482 81
6 มหาวิทยาลัย เซนตจอหน 571 10

รวม 21,801 393

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในครัง้นี ้ คอื แบบสมัภาษณ และแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ือง “แนวทางการพฒันานสิิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในกรงุเทพมหานคร”         
ซ่ึงผูวจิัยไดสรางขึ้นมาเอง โดยมีรายละเอียดแบงออกเปน  ดังนี้

3.3.1 การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ
3.3.1.1 ศึกษาตํ ารา เอกสาร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542              

แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย                 
งานวจิยัทีเ่กีย่วของกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา และสัมภาษณผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษาชมรม

3.3.1.2 วเิคราะหขอมูลที่ศึกษา นํ ามาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาที่
ตองการศึกษา

3.3.1.3 น ําแบบสอบถามทีส่รางขึน้มาปรกึษา ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา คามดษิฐ        
ผูชวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อปรับแกใหมีความเหมาะสม แลวนํ าเสนอ ศาสตราจารย
ดร.วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแกไขความถูกตอง

3.3.1.4 น ําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
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รายนามผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน ประกอบดวย
1. ศาสตราจารย ดร.สํ าเนาว ขจรศิลป     จาก มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
2. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน    จาก มหาวิทยาลัยสยาม
3. ดร. จิรวัฒน วีรังกร  จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. อาจารยกนกวรรณ   ฉันธนะมงคล

จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. อาจารยโสภิต   ภาโนมัย   จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.3.1.5 พฒันาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง

3.3.1.6 นํ าเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่พัฒนาแลวไปทดลองสอบถามผูบริหาร  
อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํ านวน 75  คน เพื่อ
หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
ซ่ึงใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa Coefficient) ของ Cronbach (Hopkin,Stanly and 
Hopkins,1990) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.9331 ,0.9458 และ 0.8129 ตามลํ าดับ

3.3.1.7  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
              1) แบบสมัภาษณผูบริหาร อาจารยทีป่รึกษาชมรม  แบงออกเปน 2 ตอน คอื

          ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ
          ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนกัศึกษาของสถาบันอุดม

ศกึษาในกรุงเทพมหานคร
    2) แบบสอบถามผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษา ช้ัน

ปที่ 4 แบงออกเปน 3 ตอน คือ
          ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทางดานสถานภาพของกลุมตัวอยาง

โดยเปนคํ าถามแบบตรวจรายการ (Check list)
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนกัศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ทฤษฎกีารพัฒนานิสิตนักศึกษาของ ชิคเคอริ่ง และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิต
นกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวจิยัสงแบบสอบถามไปยงักลุมตวัอยาง คอื มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จ ํานวน 101 ฉบบั 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํ านวน 73 ฉบับ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ จํ านวน 85 ฉบับ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํ านวน 99 ฉบับ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จ ํานวน 106 ฉบับ  และมหาวิทยาลัยเซนตจอหน จํ านวน 21 ฉบับ  รวมทั้งส้ิน 485 ฉบับ โดยดํ าเนิน
การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยดวยตนเอง และดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดอืน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2549 ผลการเกบ็รวบรวมขอมลูปรากฎวา ไดรับแบบสอบถามคนื 484 ฉบบัคิดเปน
รอยละ 99.79

ตารางที่ 3.3 แสดงจํ านวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํ าแนกตามมหาวิทยาลัย

ลํ าดับ สถาบันอุดมศึกษา
 ผูบริหาร

แจก / รับคืน
อาจารย

ที่ปรึกษาชมรม
แจก / รับคืน

นสิิตนักศึกษา
แจก / รับคืน

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 5         5 9          9 87        87

2 สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล  า   
พระนครเหนือ

5         5 11        11 69        69

3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5         5 8          8 60        60

4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5         5 15        15 86        86

5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 5         5 13        13 81        81

6 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 5         4 6          6 10        10

รวม
รอยละ

30 29
100    96.66

62 62
100      100

383 383
100     100
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3.5  การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 หลังจากทีไ่ดทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูวิจัยนํ า

ขอมลูที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS และใชสถิติในการ
วเิคราะหขอมูล ดังนี้

3.5.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
         วเิคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ และรอยละ

(Percentage)ในการน ําเสนอและอธิบายขอมูลทั่วไปตามลักษณะกลุมตัวอยาง
3.5.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนานิสิตนักศึกษา     

5 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตใจ วิเคราะหโดยใชคา
เฉล่ีย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผูวิจัยกํ าหนดคาของแบบสอบถามและแปล
ความหมายตามเกณฑการแปรผล ซ่ึงกํ าหนดเปนเกณฑเฉล่ียดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2538 :77)

ระดับคะแนน   5   หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ มากที่สุด
ระดับคะแนน   4   หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ มาก
ระดับคะแนน   3   หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน   2   หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ นอย
ระดับคะแนน   1   หมายถึง  มีการพัฒนาในระดับ นอยที่สุด

3.5.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3  ลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยขอกํ าหนดคาดังนี้

1 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับแรก   คาคะแนน เทากับ 10
2 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  2 คาคะแนนเทากับ   9
3 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  3 คาคะแนนเทากับ   8
4 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  4 คาคะแนนเทากับ   7
5 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  5 คาคะแนนเทากับ   6
6 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  6 คาคะแนนเทากับ   5
7 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  7 คาคะแนนเทากับ   4
8 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  8 คาคะแนนเทากับ   3
9 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับที่  9 คาคะแนน เทากับ  2
10 หมายถึง ควรพัฒนาเปนลํ าดับสุดทาย คาคะแนน เทากับ  1
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3.6  เกณฑการแปลคาของคะแนนเฉลี่ย
ผูวจิยัน ําคํ าตอบของผูตอบแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยและกํ าหนดเกณฑในการแปลผล

เปน 5 ระดับ เพื่อประเมินคา คือ
3.6.1 แบบสอบถามตอนที่ 2 กํ าหนดคาดังนี้

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายถึง มีการพัฒนาในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง    3.51 – 4.50  หมายถึง มีการพัฒนาในระดับ  มาก
คาเฉลี่ยระหวาง    2.51 – 3.50  หมายถึง มีการพัฒนาในระดับ  ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง    1.51 – 2.50   หมายถึง มีการพัฒนาในระดับ  นอย
คาเฉลี่ยระหวาง    1.00 – 1.50  หมายถึง มีการพัฒนาในระดับ  นอยที่สุด

3.6.2 แบบสอบถามตอนที่  3  ก ําหนดคาดังนี้
         ผลรวมคะแนนมากที่สุด   หมายถึง  ควรใหความสํ าคัญอันดับแรก
         ผลรวมคะแนนรองลงมา  หมายถึง  ควรใหความสํ าคัญอันดับ 2..3..4 …ตามลํ าดับ
         ผลรวมคะแนนนอยที่สุด  หมายถึง  ควรใหความสํ าคัญอันดับสุดทาย
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3.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน



การจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
“การศกึษาตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สตปิญญา ความรูและคณุธรรม มจีริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กระบวนการดํ าเนินงาน การจัด
กิจกรรม โครงการ เพื่อพัฒนา
นักศึกษา 5 ดาน

D
U

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. Chickering & Reisser(1993) 7 ดาน
คือ
   1) การพัฒนาความสามารถดานสติ
ปญญา รางกาย และความสัมพันธกับผู
อื่น
   2) การจัดการดานอารมณ
   3) ความเปนตัวของตัวเอง
   4) การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอื่น
อยางมีวุฒิภาวะ
   5) การสรางเอกลักษณแหงตน
   6) การพัฒนาเปาหมาย
   7) การพัฒนาความมีคุณธรรม

P

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
   1)  ทักษะความรู
   2)  ทักษะความคิด
  3) ทักษะความสัมพันธระหวาง
      บุคคลและความรับผิดชอบ
   4)  ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
   5)  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวทางการพัฒนานักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  5 ดาน  ได
แก
1. ดานรางกาย
2. ดานสติปญญา
3. ดานอารมณ
4. ดานสังคม
5. ดานจิตใจ



บทที่ 4
ผลการศึกษา

การวิ จั ย เ ร่ื อง แนวทางการพัฒนานิ สิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีวตัถุประสงค เพือ่ศกึษาสภาพการดํ าเนินงานและแนวทางการพัฒนา
นสิิตนกัศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ในการวเิคราะหและนํ าเสนอขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนํ าเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปของตารางประกอบคํ าบรรยาย โดยแบงเปน  5  ตอน  ดังนี้

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ดวยคาความถี ่และรอยละ
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนิสิต

นกัศกึษา เกีย่วกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ทั้ง 5 ดาน ไดแก  1.ดานรางกาย  2.ดานสติปญญา            
3.ดานอารมณ  4. ดานสังคม  และ5.ดานจิตใจ ดวยคาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3  ลํ าดบัความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  นํ าเสนอในรูปตารางแสดงการจัดลํ าดับ  และ คะแนน ตามลํ าดับ

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศกึษาในกรุงเทพมหานคร  นํ าเสนอในรูปความเรียง

ตอนที่ 5  ผลการสมัภาษณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  นํ าเสนอในรูปความเรียง

DPU



50

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผูบริหาร

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
รัฐ เอกชนตํ าแหนง

จ ํานวน รอยละ จ ํานวน รอยละ
รวม

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 3 50 3 50 6

2. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 3 60 2 40 5

3. รองคณบดีฝายวิชาการ 3 50 3 50 6

4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 3 50 3 50 6

5. ผูอํ านวยการสํ านักกิจการนิสิตนักศึกษา 3 50 3 50 6

รวม 15 14 29

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูบริหารที่ตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ของรฐัและเอกชนจํ านวนทั้งส้ิน 29 คน ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 6 คน รองอธิการ
บดฝีายกิจการนิสิตนักศึกษา  5 คน (ยกเวน มหาวิทยาลัยเซนตจอหนที่ไมมีตํ าแหนงรองอธิการบดี
ฝายกจิการนิสิตนักศึกษา )  รองคณบดีฝายวิชาการ 6 คน  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 6 คน  
ผูอํ านวยการกองกจิการนิสิตนักศึกษา 6 คน รวมผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งส้ิน   29 คน
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ตารางท่ี   4.2   สถานภาพของอาจารยท่ีปรึกษาชมรม

สถาบันอุดมศึกษา จ ํานวน (คน) รอยละ

1.   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 28 45.16

2.   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 54.84

รวม 62 100

จากตารางที่ 4.2 พบวา อาจารยที่ปรึกษาชมรมที่ตอบแบบสอบถาม เปนอาจารยที่
ปรึกษาชมรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํ านวน 28 คน คิดเปนรอยละ 45.16 และ                     
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  จํ านวน 34  คน คิดเปนรอยละ  54.84
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ตารางท่ี  4.3    สถานภาพของนิสิตนักศึกษา

สถานภาพ จ ํานวน รอยละ

1.  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เพศชาย 108 50.00

เพศหญิง 108 50.00

รวม 216 100.00

2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพศชาย 90 50.85

เพศหญิง 87 49.15

รวม 177 100.00

จากตารางที่  4.3 นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจํ านวน 216 คน  แบงเปน 
เพศชาย จํ านวน 108 คน คิดเปนรอยละ  50  เพศหญิง จํ านวน 108  คน  คิดเปนรอยละ 50  สํ าหรับ
นสิิตนกัศกึษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีจํ านวน  177  คน แบงเปน เพศชาย จํ านวน 90 คน คิดเปน
รอยละ  50.85   เพศหญิง จํ านวน 87  คน  คิดเปนรอยละ 49.15
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ตอนที่ 2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ตารางที ่4.4 การพัฒนานิสิตนักศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม  และ
นสิตินักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผูบริหาร
n = 29

อาจารย
ที่ปรึกษาชมรม

n = 62

นิสิต
นกัศึกษา
n = 393การพัฒนานิสิตนักศึกษา

x S.D. x S.D. x S.D.

1. ดานรางกาย 3.57 0.75 3.26 0.79 3.69 0.84
2. ดานสติปญญา 3.45 0.69 3.25 0.73 3.49 0.81
3. ดานอารมณ 3.40 0.60 3.15 0.76 3.64 0.74
4. ดานสังคม 3.72 0.77 3.37 0.81 3.71 0.78
5. ดานจิตใจ 3.8 0.61 3.33 0.71 3.81 0.73

คาเฉล่ีย 3.59 0.68 3.27 0.76 3.67 0.78

จากตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบนั
อุดมศกึษาในกรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผูบริหาร  และนสิิตนกัศกึษา โดยรวมทัง้  5  ดาน 

อยูในระดบัมาก ทัง้ 2 กลุม โดยคาเฉลีย่ของนสิิตนกัศกึษาสงูกวาผูบริหาร ( x =3.67 > x  =3.59) ใน

ขณะทีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาชมรม อยูในระดับ ปานกลาง ( x =3.27)
        เมือ่พจิารณาเปนรายกลุม พบวา ผูบริหารเห็นวา ดานที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนา

อยูในอันดับ 1  ไดแก ดานจิตใจ ( x = 3.80 )  อันดับ 2 ไดแก  ดานสังคม ( x = 3.72 ) อันดับ 3            

ไดแก ดานรางกาย  ( x  = 3.57) และ อันดับสุดทาย ไดแก   ดานอารมณ ( x  = 3.40)
        อาจารยทีป่รึกษาชมรม  เหน็วา ดานทีน่สิิตนกัศกึษาไดรับการพฒันาอยูในอนัดบั 1 ไดแก 

ดานสังคม  ( x = 3.37)  อันดับ 2 ไดแก  ดานจิตใจ ( x = 3.33)  อันดับ 3 ไดแก  ดานรางกาย     

( x = 3.26) และ  อันดับสุดทายไดแก ดานอารมณ  ( x = 3.15)
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       นสิิตนกัศกึษา เหน็วา ดานทีน่สิิตนกัศกึษาไดรับการพฒันาอยูในอนัดบั 1ไดแก ดานจติใจ

( x = 3.81)  อันดับ 2 ไดแก  ดานสังคม ( x = 3.71 ) อันดบั 3 ไดแก ดานรางกาย  ( x = 3.69) และ 

อันดบัสุดทายไดแก ดานสติปญญา ( x  = 3.49 )DPU
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ตารางที ่ 4.5 การพัฒนานิสิตนักศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม  และ
                     นิสิตนักศึกษา  ตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผูบริหาร อาจารยที่
ปรึกษาชมรม

นิสิต
นกัศึกษา ผูบริหาร อาจารยที่

ปรึกษาชมรม
นิสิต

นกัศึกษา
การพัฒนานิสิต

นกัศึกษา
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.

1.  ดานรางกาย 3.61 0.78 3.34 0.73 3.55 0.83 3.52 0.72 3.19 0.82 3.85 0.82

2.  ดานสติปญญา 3.47 0.78 3.32 0.62 3.39 0.79 3.44 0.57 3.19 0.81 3.62 0.81

3.  ดานอารมณ 3.39 0.69 3.22 0.74 3.55 0.69 3.41 0.51 3.09 0.78 3.75 0.79

4.  ดานสังคม 3.77 0.72 3.42 0.84 3.59 0.74 3.67 0.83 3.33 0.78 3.86 0.80

5.  ดานจิตใจ 3.79 0.68 3.42 0.68 3.71 0.72 3.81 0.53 3.25 0.74 3.92 0.74

คาเฉลี่ย 3.60 0.73 3.34 0.72 3.55 0.75 3.57 0.63 3.21 0.78 3.80 0.79

จากตารางที่ 4.5 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการ

พฒันาทัง้ 5 ดานอยูในระดบั มาก ( x = 3.60) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อันดบั1ไดแก ดานจติใจ

( x = 3.79)  อันดับ 2 ไดแก ดานสังคม ( x =  3.77)  อันดบั 3 ไดแก ดานรางกาย ( x = 3.61) และ

อันดับสุดทายไดแก ดานอารมณ  ( x = 3.39 )
        ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้ง 5 ดาน          

อยูในระดับ มาก ( x = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับ 1 ไดแก ดานจิตใจ            

( x = 3.81 )  อันดับ 2 ไดแก ดานสังคม ( x = 3.67 ) อันดับ 3 ไดแก ดานรางกาย  ( x = 3.52 ) และ

อันดบัสุดทาย ไดแก ดานอารมณ  ( x = 3.41 )
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 อาจารยที่ปรึกษาชมรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการ

พฒันาทั้ง 5 ดานอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.34) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับ 1         

ไดแก  ดานสังคมและดานจิตใจ ( x = 3.42 )  อันดับ 2 ไดแก  ดานรางกาย ( x = 3.34 )  อันดับ 3  

ไดแก ดานสติปญญา ( x = 3.32) และอันดับสุดทายไดแก  ดานอารมณ ( x = 3.22 )
อาจารยที่ปรึกษาชมรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการ

พฒันาทั้ง 5 ดานอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 3.21 ) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับ 1         

ไดแก   ดานสังคม ( x = 3.33 )  อันดับ 2 ไดแก  ดานจิตใจ ( x = 3.25 ) อันดับ 3 ไดแก  ดานรางกาย      

ดานสติปญญา ( x = 3.19)  และอันดับสุดทายไดแก ดานอารมณ   ( x =  3.09 )
นสิิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดรับการพัฒนาทั้ง 5 ดานอยูในระดับ มาก             

( x = 3.55) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับ 1 ไดแก  ดานจิตใจ ( x = 3.71 )  อันดับ 2 ไดแก

ดานสังคม ( x = 3.59 ) อันดับ 3 ไดแก ดานอารมณ และอันดับสุดทายไดแก ดานสติปญญา            

( x = 3.39 )
         นสิิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดรับการพัฒนาทั้ง 5 ดานอยูในระดับ มาก   

( x = 3.80 ) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับ 1 ไดแก  ดานจิตใจ ( x = 3.92 )  อันดับ 2 ไดแก

ดานสังคม  ( x = 3.86) อันดับ 3 ไดแก ดานรางกาย ( x = 3.85) และอันดับสุดทายไดแก            

ดานสติปญญา ( x =  3.62 )
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ตารางท่ี   4.6 ความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย

ผูบริหาร อาจารย
ที่ปรึกษาชมรม นสิิตนักศึกษา

การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย
x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ

1. มสุีขภาพรางกายแข็งแรง สดใส
      ราเริง 4.14 0.52 1 3.9 0.69 1 4 0.71 1

2. มพีฒันาการทางดานบุคลิกภาพ 3.55 0.69 3 3.42 0.78 2 3.65 0.73 4

3. มคีวามสนใจในการเขารวมการ
      แขงขันกีฬาภายใน 3.72 0.84 2 3.40 0.71 3 3.54 0.80 6

4.  ใหความสนใจออกกํ าลังกายหลัง
     เลิกเรียน

3.41 0.82 4 3.00 0.77 4 3.56 0.86 5

5.   แตงกายถูกตองตามระเบียบของ
     มหาวิทยาลัย 3.21 0.90 6 2.87 0.98 6 3.74 0.95 2

6. มสีวนรวมในกิจกรรมการออก
     ก ําลังกายเพื่อสุขภาพ 3.38 0.73 5 2.95 0.78 5 3.66 1.02 3

คาเฉลี่ย 3.57 0.75 3.26 0.79 3.69 0.84

จากตารางที่ 4.6 ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย  อยูในระดับ 

มาก  ( x = 3.57 ) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีสุขภาพ รางกาย

แข็งแรง สดใส ราเริง ( x = 4.14)  อันดับ 2 ไดแก นสิิตนกัศกึษามีความสนใจในการเขารวมการ

แขงขันกีฬาภายใน ( x = 3.72) อันดับ 3 ไดแก นสิิตนักศึกษามพีฒันาการทางดานบุคลิกภาพ             

( x = 3.55) และอันดับสุดทายไดแก นิสิตนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

( x = 3.21)
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        อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกายอยูในระดับ 

ปานกลาง  ( x = 3.26) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีสุขภาพ   ราง

กายแข็งแรง สดใส ราเริง ( x = 3.90) อันดับ 2 ไดแก  นสิิตนกัศึกษามีพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ 

( x = 3.42)  อันดับ3 ไดแก มคีวามสนใจในการเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน ( x = 3.40) และ  

อันดบัสดุทายไดแก  นิสิตนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ( x = 2.87)

นสิิตนกัศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย  อยูในระดับ  มาก ( x = 3.69) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก  มสุีขภาพรางกายแข็งแรง สดใส ราเริง  ( x = 4.00)   อันดับ 2 ได

แก  แตงกายไดถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   ( x = 3.74)  อันดับ 3 ไดแก  มีสวนรวมใน  

กิจกรรมการออกกํ าลังกายเพื่อสุขภาพ ( x = 3.66) และ อันดับสุดทายไดแก มคีวามสนใจในการ 

เขารวมการแขงขันกีฬาภายใน ( x = 3.54)
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ตารางท่ี  4.7 ความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดม    
ศกึษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา

ผูบริหาร
อาจารย

ที่ปรึกษาชมรม นสิิตนักศึกษา
การพัฒนานิสิตนักศึกษา

ดานสติปญญา
x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ

1. มกีระบวนการคิดวิเคราะห
     สังเคราะหอยาง  มีเหตุผล

3.38 0.62 4 3.32 0.72 4 3.65 0.72 1

2. มคีวามสามารถในการแกไข
      ปญหาที่ซับซอน

3.34 0.77 6 2.97 0.7 6 3.53 0.73 4

3.  ความสามารถเสนอแนะแนวทาง
      แกไขใหมที่สรางสรรค

3.38 0.78 4 3.34 0.72 3 3.55 0.77 3

4.   มคีวามรู ความเขาใจในหลักการ
      และทฤษฎีในสาขาที่เรียน

3.59 0.68 2 3.45 0.64 2 3.58 0.77 2

5.  มีความสามารถในการสื่อสารทาง
     ดานภาษาอังกฤษ

3.28 0.75 7 2.87 0.82 7 3.21 0.91 7

6. มคีวามสามารถในการใชภาษา
     ไทยที่ถูกตอง

3.52 0.57 3 3.16 0.71 5 3.45 0.86 6

7.   มีความสามารถในการใช
      คอมพิวเตอร

3.69 0.66 1 3.63 0.81 1 3.50 0.93 5

คาเฉลี่ย 3.45 0.69 3.25 0.73 3.49 0.81

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสติปญญาอยู

ในระดับปานกลาง  ( x = 3.45) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก  นสิิตนักศึกษามี
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ( x = 3.69)  อันดับ 2 ไดแก  นสิิตนกัศึกษามีความรู ความเขา

ใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาที่เรียน ( x = 3.59) อันดับ 3  ไดแก มคีวามสามารถในการใช
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ภาษาไทยที่ถูกตอง ( x = 3.52) และอันดับสุดทายไดแก นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการ       

ส่ือสารทางดานภาษาอังกฤษ  ( x = 3.28 )
        อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสติปญญาอยูในระดับ      

ปานกลาง ( x = 3.25) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับ 1 ไดแก มคีวามสามารถในการใช

คอมพิวเตอร ( x = 3.63) อันดับ 2 ไดแก มคีวามรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาที่เรียน 

( x =3.45 ) อันดับ 3 ไดแก มคีวามสามารถเสนอแนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค ( x =3.34) และ 
อันดับสุดท ายได แก   นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารทางด านภาษาอังกฤษ                 

( x = 2.87 )

นสิิตนกัศึกษาไดรับการพัฒนาดานสติปญญา อยูในระดับ  ปานกลาง ( x = 3.49 ) เมื่อ
พจิารณาเปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก ไดรับการพัฒนาใหรูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง

มเีหตุมีผล ( x =3.65) อันดับ 2 ไดแก ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและมีความเขาใจในหลัก ทฤษฎี

ในสาขาที่เรียนอยางถองแท  ( x = 3.58)  อันดับ 3 ไดแก ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการ
เสนอแนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค และอันดับสุดทายไดแก ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ          

ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( x = 3.21)
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ตารางท่ี  4.8 ความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบัน    
                     อุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ

ผูบริหาร อาจารย
ที่ปรึกษาชมรม นสิิตนักศึกษา

การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดานอารมณ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ

1. มีความสามารถในการควบคุม
อารมณตนเองในทุกสถานการณ

3.45 0.57 2 3.19 0.79 1 3.64 0.78 3

2. มีความสามารถระงับอารมณเมื่อ
ถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา

3.24 0.64 5 3.16 0.71 2 3.62 0.73 4

3. มคีวามอดทนอดกลั้นตอทุกสถาน
การณ

3.38 0.62 4 3.13 0.76 3 3.52 0.81 5

4.   พรอมยอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน 3.41 0.68 3 3.13 0.76 3 3.78 0.68 1
5.   มคีวามเขาใจในอารมณของตน
      เองและผูอ่ืน

3.52 0.51 1 3.13 0.80 3 3.68 0.75 2

คาเฉลี่ย 3.40 0.6 3.15 0.76 3.64 0.74

จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานอารมณ          

อยูในระดบั  ปานกลาง    ( x = 3.40 ) เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา   อันดบั 1 ไดแก  นสิิตนกัศกึษามี

ความเขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน ( x = 3.52) อันดับ 2 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีความ

สามารถในการควบคุมอารมณตนเองในทุกสถานการณ ( x = 3.45) อันดับ 3 ไดแก พรอมยอมรับ

คํ าวิจารณจากผูอ่ืน ( x = 3.41) และอนัดับสุดทายไดแก นิสิตนักศึกษามีความสามารถระงับอารมณ

เมือ่ถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา ( x = 3.24 )
        อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานอารมณ อยู ใน            

ระดับ  ปานกลาง  ( x = 3.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อันดบั 1 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีความ

สามารถในการควบคุมอารมณตนเองในทุกสถานการณ ( x = 3.19) อันดับ 2 ไดแก                     

นิสิตนักศึกษามีความสามารถระงับอารมณเมื่อถูกผูอ่ืนติเตียน หรือกลาวหา ( x = 3.16)                 
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อันดบั 3 ไดแก  มคีวามเขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน  มคีวามอดทนอดกลัน้ตอทกุสถานการณ  

และพรอมยอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน ( x = 3.13 )

        นสิิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานอารมณ  อยูในระดับ มาก ( x = 3.64) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก พรอมยอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน ( x = 3.78)  อันดับ 2 ไดแก      

มคีวามเขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน( x = 3.68)  อันดับ 3 ไดแก สามารถควบคุมอารมณ   
ตนเองไดทุกสถานการณ และ อันดับสุดทายไดแก มีความอดทนอดกลั้นตอทุกสถานการณ       

( x = 3.52)DPU
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ตารางท่ี  4.9 ความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดม
ศกึษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม

ผูบริหาร อาจารย
ที่ปรึกษาชมรม นสิิตนักศึกษา

การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดานสังคม x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ

1. มสีวนชวยในการแกปญหาอยาง
     สรางสรรคในกลุมหรือในทีมงาน

3.72 0.75 3 3.50 0.76 2 3.68 0.73 4

2. มกีริิยามารยาทที่ดีตออาจารยและ
บุคคลรอบขาง

3.79 0.82 2 3.45 0.69 3 3.75 0.71 3

3. มมีนุษยสัมพันธที่ดีตออาจารย
      และบุคคลรอบขาง

3.97 0.73 1 3.55 0.78 1 3.95 0.75 1

4. ท ําตนใหเปนประโยชนตอบุคคล
      รอบขางและสังคม

3.62 0.90 5 3.34 0.83 4 3.82 0.78 2

5.   มภีาวะการเปนผูนํ า 3.69 0.81 4 3.26 0.90 5 3.68 0.81 4
6.  เขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
     จดัขึ้นเพื่อชุมชน

3.52 0.63 6 3.13 0.88 6 3.41 0.93 5

คาเฉลี่ย 3.72 0.77 3.37 0.81 3.71 0.78

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสังคม อยูใน

ระดับ มาก ( x = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับ 1 ไดแก นิสิตนักศึกษามี              

มนษุยสัมพันธที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง ( x = 3.97) อันดับ 2 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีกิริยา

มารยาทที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง ( x = 3.79) อันดับ 3 ไดแก  มสีวนชวยในการแกปญหา

อยางสรางสรรคในกลุมหรือในทีมงาน ( x = 3.72) และอันดบัสุดทายไดแก  นิสิตนักศึกษาเขารวม

กจิกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน  ( x = 3.52)
อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสังคม อยูในระดับ              

ปานกลาง ( x = 3.37) เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา  อันดบั 1 ไดแก นสิิตนกัศกึษามมีนษุยสมัพนัธที่ดี
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ตออาจารยและบุคคลรอบขาง ( x = 3.55) อันดับ 2 ไดแก นสิิตนกัศกึษามีสวนชวยในการแกปญหา

อยางสรางสรรคในกลุมหรือในทีมงาน ( x = 3.50 ) อันดับ 3 ไดแก มกีริิยามารยาทที่ดีตออาจารย

และบุคคลรอบขาง ( x =3.45) และอันดับสุดทายไดแก  นิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่

มหาวทิยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน ( x = 3.13)

        นสิิตนกัศกึษาไดรับการพัฒนาดานสังคม อยูในระดับ มาก ( x = 3.71) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา  อันดับ 1 ไดแก มมีนษุยสัมพันธที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง ( x =3.95)   

อันดับ 2 ไดแก ไดรับการพัฒนาใหมีรูจักการทํ าประโยชนเพื่อสังคม ( x = 3.82) อันดับ 3 ไดแก          

ไดรับการพัฒนาใหมีกิริยามารยาทที่ดี ( x =3.75) และ อันดบัสุดทายไดแก ไดเขารวมในกิจกรรมที่

มหาวทิยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน ( x  = 3.41)

DPU



65

ตารางที่  4.10  ความคิดเห็นของผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ

ผูบริหาร อาจารย
ที่ปรึกษาชมรม นสิิตนักศึกษา

การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดานจิตใจ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ x S.D. ลํ าดับ

1.  นสิิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 3.69 0.66 5 3.31 0.69 4 3.74 0.72 5
2.  นสิิตนักศึกษามีความเมตตา กรุณา 3.72 0.59 4 3.31 0.71 4 3.79 0.73 4
3.  นสิิตนักศึกษามีความซื่อสัตย 3.83 0.6 3 3.31 0.71 4 3.89 0.76 1
4.  นสิิตนักศึกษามีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 3.93 0.59 1 3.42 0.64 1 3.84 0.72 2
5. นสิิตนักศึกษามีการเสียสละเพื่อ
     สวนรวม

3.69 0.71 5 3.32 0.84 2 3.83 0.76 3

6. นสิิตนักศึกษามีความออนนอม
     ถอมตน

3.93 0.53 1 3.32 0.67 2 3.79 0.75 4

คาเฉลี่ย 3.80 0.61 3.33 0.71 3.81 0.73

จากตารางที่ 4.10 พบวา ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานจิตใจอยูใน

ระดับ มาก ( x =3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อันดบั 1 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีความเอื้อเฟอ

เผ่ือแผ และ มีความออนนอมถอมตน ( x =3.93) อันดับ 3 ไดแก  นสิิตนักศึกษามีความซื่อสัตย 

( x = 3.83) และ  อันดับสุดทายไดแก  นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ มีการเสียสละเพื่อ

สวนรวม   ( x  =3.69 )
        อาจารย ที่ปรึกษาชมรมเห็นว านิสิตนักศึกษาได  รับการพัฒนาด านจิตใจอยู ใน                

ระดับ   ปานกลาง   ( x = 3.33) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับ 1 ไดแก นสิิตนักศึกษามีความ

เอื้อเฟอเผ่ือแผ   ( x = 3.42) อันดับ 2 ไดแก นสิิตนกัศึกษามีการเสียสละเพื่อสวนรวม  มคีวามออน

นอมถอมตน ( x = 3.32) และ อันดับสุดทายไดแก นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม                    

มคีวามเมตตา กรุณา  และมีความซื่อสัตย ( x = 3.31)
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 นสิิตนกัศกึษาไดรับการพัฒนาดานจิตใจ อยูในระดับ มาก ( x = 3.81) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา  อันดับ 1  ไดแก  ไดรับการพัฒนาใหมีความซื่อสัตย  ( x = 3.89)   อันดับ 2 ไดแก   

ไดรับการพัฒนาใหมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ( x = 3.84) อันดับ 3 ไดแก ไดรับการพัฒนาใหมีความเสีย

สละเพื่อสวนรวม ( x = 3.83) และ อันดับสุดทายไดแก ไดรับการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม           

จริยธรรม  ( x =  3.74)DPU
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ตอนที ่3 ลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ตารางท่ี  4.11 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยท่ีปรึกษาชมรม  และนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับลํ าดับ
ความส ําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา นสิิตนักศึกษา
ประเด็นที่ควรใหความสํ าคัญ

ผลรวม ลํ าดับที่ ผลรวม ลํ าดับที่ ผลรวม ลํ าดับที่
1.    บุคลิกภาพ 155 4 380 2 2,406 1
2.    การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 152 5 272 10 2,099 6
3. การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย
151 6 370 3 2,178 5

4.    กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห 196 1 351 4 2,051 8
5.    ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ 193 2 345 5 2,353 2
6.    การจัดการทางอารมณ 132 8 289 9 1,932 10
7.    การทํ างานเปนทีม 138 7 306 7 2,009 9
8.    การอยูรวมกับผูอ่ืน 114 9 305 8 2,195 4
9 การทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม
       (จติสํ านึกเพื่อสวนรวม) 168 3 343 6 2,079 7

10.  คุณธรรม  จริยธรรม 196 1 449 1 2,298 3

จากตารางที่ 4.11 พบวา  ผูบริหาร มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษา  อันดับ 1 ไดแก การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และ กระบวนการคิด
วเิคราะห สังเคราะห   อันดับที่ 2  ไดแก  ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ   อันดับที่ 3  ไดแก  
การท ําประโยชนเพื่อสวนรวม (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม)
        อาจารยทีป่รึกษาชมรม มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนา
นสิิตนักศึกษา เปนอันดับ 1ไดแก  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   อันดับ 2  ไดแก  บคุลิกภาพ  
อันดับ 3  ไดแก  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
        นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิต        
นกัศึกษา เปนอันดับ1  ไดแก บคุลิกภาพ    อันดับ 2  ไดแก  ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ   
อันดับ 3  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
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ตารางที่  4.12  ความคดิเห็นของผูบริหาร เก่ียวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํ าแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา
รัฐ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประเด็นที่ควรใหความสํ าคัญ

ผลรวม ลํ าดับ ผลรวม ลํ าดับ
1.    บุคลิกภาพ 92 3 63 8
2.    การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 82 4 70 6
3.    การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 81 5 70 6
4.    กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห 103 2 93 1
5.    ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ 103 2 90 2

6.    การจัดการทางอารมณ 57 8 75 4

7.    การทํ างานเปนทีม 67 7 71 5
8.    การอยูรวมกับผูอ่ืน 49 9 65 7
9.    การทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม
       (จติสํ านึกเพื่อสวนรวม) 78 6 90 2

10.  คุณธรรม  จริยธรรม 113 1 83 3

จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความคิดเห็นวา 
มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับแรก ไดแก คุณธรรม       
จริยธรรม   อันดับ 2  ไดแก  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และทักษะการสื่อสารทางดาน
ภาษาอังกฤษ   อันดับ 3  ไดแก   บุคลิกภาพ

ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความ
สํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอันดับแรกไดแก กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห         
อันดับ 2 ไดแก ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ และการทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม               
(จติสํ านึกเพื่อสวนรวม)  อันดับ 3  ไดแก   คุณธรรม  จริยธรรม
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ตารางที ่ 4.13 ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาชมรมเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนา
                       นสิตินกัศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํ าแนกตามประเภท
                       สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา
รัฐ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประเด็นที่ควรใหความสํ าคัญ

ผลรวม ลํ าดับ ผลรวม ลํ าดับ
1.  บุคลิกภาพ 203 2 177 9

2.  การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 134 6 138 10

3.  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 180 3 190 3

4.  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห 162 4 189 4

5.  ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ 159 5 186 5

6.  การจัดการทางอารมณ 110 10 179 8

7.  การทํ างานเปนทีม 123 9 183 6

8.  การอยูรวมกับผูอ่ืน 124 8 181 7
9.  การทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม
     (จติสํ านึกเพื่อสวนรวม)

134 6 209 2

10. คุณธรรม  จริยธรรม 211 1 238 1

จากตารางที่ 4.13 พบวา อาจารยที่ปรึกษาชมรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความ
คิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับแรก ไดแก               
คณุธรรม จริยธรรม  อันดับ 2 ไดแก บคุลิกภาพ  อันดับ 3 ไดแก  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
        อาจารยที่ปรึกษาชมรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัย
ควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับแรก ไดแก คุณธรรม จริยธรรม            
อันดับ 2  ไดแก  การท ําประโยชนเพื่อสวนรวม (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม) อันดับ 3 ไดแก การแตงกาย
ใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 4.14  ความคดิเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
                       ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํ าแนกตามประเภทสถาบัน

สถาบันอุดมศึกษา
รัฐ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประเด็นที่ควรใหความสํ าคัญ

ผลรวม ลํ าดับ ผลรวม ลํ าดับ
1.  บุคลิกภาพ 1,308 2 1,098 1

2.  การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 1,123 6 976 5

3.  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1,160 4 1,018 3

4.  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห 1,113 7 938 8

5.  ทกัษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ 1,409 1 944 6

6.  การจัดการทางอารมณ 1,047 9 885 10

7.  การทํ างานเปนทีม 1,068 8 941 7

8.  การอยูรวมกับผูอ่ืน 1,156 5 1,039 2
9. การทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม
     (จติสํ านึกเพื่อสวนรวม)

1,175 3 904 9

10. คุณธรรม  จริยธรรม 1,308 2 990 4

จากตารางที่ 4.14 พบวา นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความคิดเห็นวา 
มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับแรก ไดแก ทักษะการ          
ส่ือสารทางดานภาษาอังกฤษ   อันดบั 2  ไดแก  คุณธรรม  จริยธรรม และบุคลิกภาพ   อันดับ 3              
ไดแก   การท ําประโยชนเพื่อสวนรวม (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม)
          นสิิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความ
สํ าคญัในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับแรก ไดแก บคุลิกภาพ  อันดับ 2 ไดแก การอยูรวม        
กบัผูอ่ืน    อันดับ 3  ไดแก   การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1.  ดานรางกาย  สรุปไดดังนี้
                  1.1  จดักจิกรรมการออกกํ าลังกายที่หลากหลาย  (ความถี่ = 46)
                  1.2  จดัแขงขันกีฬาภายใน (ความถี่ = 18)
                  1.3  ปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษา ตระหนักถึงความสํ าคัญของการแตงกาย (ความถี่ =13)
                  1.4  จดัหลักสูตรอบรมเรื่องบุคลิกภาพ  การแตงกาย การมีวินัย สุขภาพ การสรางจิต
                   สํ านึกในตนเอง  และโภชนาการ (ความถี่ = 11)
            1.5  เพิม่สนามกฬีาใหมากขึ้น อุปกรณกีฬาและอํ านวยความสะดวกในการใชสนาม
                  กฬีา (ความถี่ = 8)
            1.6  ปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษาตระหนักในเรื่องของการออกกํ าลังกาย (ความถี่ = 8)
            1.7  รณรงคใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬา (ความถี่ = 8)
            1.8  ควรมกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาใหมากขึ้น (ความถี่ = 6)
            1.9  ปรับสิ่งแวดลอมสถานที่ใหนาออกกํ าลังกาย (ความถี่ = 5)
            1.10  การจดักิจกรรมควรใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษา (ความถี่ = 3)
            1.11 มหาวทิยาลยัมีกิจกรรมที่เสริมทักษะและพัฒนานิสิตนักศึกษานอยอยู ควรจัดให
                    หลากหลาย  (ความถี่ = 2)
           1.12  กจิกรรมกฬีาควรจัดใหกับนิสิตนักศึกษาอยางทั่วถึง ไมมุงเฉพาะ ป 1 อยางเดียว
                  (ความถี่ = 2)
2. ดานสติปญญา  สรุปไดดังนี้

2.1  มหาวทิยาลัยควรเนนใหนิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห (ความถี่ = 36)
2.2  สอนทกัษะการใชคอมพิวเตอร  สอนการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  (ความถี่ = 34)

                   2.3  ปรับปรงุรูปแบบการเรียนการสอน เนนใหนักศึกษาเรียนรูแบบ Active Learning      
                          มสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนจากนิสิตนกัศกึษามากขึ้น (ความถี่ = 11)
                   2.4  อาจารยผูสอน ควรสอนแบบไมใหนิสิตนกัศกึษาเครียด ควรสอนใหสนุก                 
                          (ความถี่ = 8)
                   2.5 ควรจัดการแขงขันตอบปญหาวิชาการ จดัการประกวดเรียงความ เพื่อพัฒนาดาน

ภาษา (ความถี่ = 5 )
                   2.6  จดักจิกรรมดานวิชาการ เพื่อเสริมในหลักสูตร  (ความถี่ = 3)
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                   2.7  จดัอบรม course ตาง ๆ  สอนเสริม ของแตละคณะ เพื่อใหนิสิตนักศึกษา มีความรู
เพิ่มเติมจากที่เรียน (ความถี่ = 3)

                  2.8  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาใหมากขึ้น (ความถี่ = 2)
                  2.9  จดับรรยายการพัฒนาวิธีคิดวิเคราะห คิดเปนระบบ  คิดแบบบูรณาการ คิดสราง

สรรค   คิดแกปญหา และการตัดสินใจ (ความถี่ = 2)
                2.10  จดัใหมีจุดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหนิสิต  (ความถี่ = 2)
                2.11  จดักจิกรรมเนนใหนิสิตนักศึกษาตอบโจทยที่กํ าหนดใหโดยคิดรูปแบบงานหรือ
                         กจิกรรม และนํ าเสนอแนวคิดในที่ประชุม   (ความถี่ = 2)
               2.12  ใหนสิิตน ําเสนอผลงานและโตตอบกันระหวางผูเรียน เพื่อผลักดันใหเกิดการ

พฒันาความคิด(ความถี่ = 2)
                2.13  จดักจิกรรมที่ใหนิสิตไดระดมสมองในการสรางสรรคงานและแกไขปญหาตาง ๆ

(ความถี่ = 2)
                2.14  จดักจิกรรมโครงการตาง ๆ ที่พัฒนาทักษะ ฝกใหนิสิตนักศึกษาคิด วางแผนและ

ปฏิบัติไดจริง   (ความถี่ = 2)
                2.15  ควรใหนิสิตตางคณะ หรือตางสถาบันรวมกันทํ ากิจกรรมดวยกัน เพื่อเปดโอกาสได

รับรูถึงการเปลี่ยนแปลง จะไดชวยกันแกปญหา(ความถี่ = 2)
               2.16  ควรเชญิวทิยากรมาบรรยายใหความรูในเรื่องตาง ๆ ใหกับนิสิตนักศึกษา เพื่อพัฒนา

ความรูใหกวางขวางมากขึ้น (ความถี่ = 2)
               2.17  ควรใหนสิิตนักศึกษาทั่วไปมีสวนรวมในการแขงขันในโครงการวิชาการที่ทางคณะ

จดัขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาดานสติปญญาดวย (ความถี่ = 2)
               2.18  สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดปฏิบัติจริง และสามารถนํ าไปประยุกตใชใหมากที่สุด

(ความถี่ = 2)
               2.19  สงเสริมใหมีการสอนเสริมเพื่อใหนิสิตนักศึกษาที่สนใจไดเขาเรียน (ความถี่ = 2)
               2.20  ปรับปรุงหอง Net และอุปกรณการเรียนการสอนทางดาน Net Work ใหมีประสิทธิ

ภาพ (ความถี่ = 2)
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3. ดานอารมณ  สรุปไดดังนี้
3.1  จัดอบรม เร่ือง ความรัก คลายเครียด ภาวะผูนํ า การลดความวิตกกังวล   การควบคุม

อารมณแหงการมี EQ ทีด่ ี ดานจิตวิทยา   สุขภาพจิต (ความถี่ = 7)
3.2  จดัใหนิสิตไดนั่งสมาธิกอนเรียน  (ความถี่ = 3)
3.3  สงเสริมใหอาจารยผูสอนสอดแทรก ทักษะ EQ ในหองเรียน  (ความถี่ = 3)
3.4  จดัโครงการใหนิสิตนักศึกษาไดเขาวัด หรือศาสนสถานที่ตนเองนับถือ นั่งสมาธิ หรือ
       ท ํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาดานอารมณ (ความถี่ = 2)
3.5  เนนใหนิสิตเขารวมโครงการฝกอบรมดาน EQ, IQ, AQ (ความถี่ = 2)
3.6  จดักิจกรรมสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความอดทน อดกล้ันในดานอารมณ             

(ความถี่ = 2)
3.7  จดัอบรมการทํ างานเปนทีมเพื่อนิสิตจะไดมีความรับผิดชอบรวมกันและจะไดรับรู

อารมณของแตละคน   (ความถี่ = 2)
3.8  จดักจิกรรมกลุมที่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ อยางถูกวิธี (ความถี่ = 2)
3.9  ควรจัดตั้งศูนยพัฒนาอารมณ โดยจัดรูปแบบหลายรูปแบบ มีผูเชี่ยวชาญดาน

จติวทิยา เปนผูใหความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาดานอารมณไปอยูใน
สวนที่ตองการ   (ความถี่ = 2)

3.10  จดักิจกรรมที่เสริมสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน   (ความถี่ = 2)
4. ดานสังคม  สรุปไดดังนี้

4.1  ควรจดัใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชนบท เพื่อใหนิสิต
นกัศกึษาไดพดูคุยกับชาวบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกันแกปญหาสง
เสรมิใหนิสิตนักศึกษาไดเผยแพรความรูสูชุมชน สถานสงเคราะห เพื่อใหนิสิตนัก
ศกึษาไดเห็นสังคมในรูปแบบตาง ๆ  (ความถี่ = 23)

4.2  จดัใหนิสิตนกัศึกษาออกคายอาสา เยี่ยมคนชรา  และรักษาสิ่งแวดลอม  (ความถี่ = 7)
4.3  จดักิจกรรมที่ใหนิสิตนกัศึกษาไดทํ างานกันเปนทีม   (ความถี่ = 6)
4.4  มีการอบรมมารยาท การเขาสังคม  การไหว (ความถี่ = 4)
4.5  เชญิวทิยากรดานสังคมมาบรรยายหรือเลาประสบการณใหกับนิสิตนกัศึกษาฟง

(ความถี่ = 2)
4.6  ควรปลูกฝงความคิดดี ๆ ตัง้แตปฐมนิเทศ  (ความถี่ = 1)
4.7  เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเอง เชน สอนหนังสือ แสดง

ละคร  บํ าเพ็ญประโยชนที่วัด  (ความถี่ = 1)
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4.8  ควรจัดกิจกรรมใหสามารถรองรับความตองการของนิสิตนกัศึกษาอยางทั่วถึง
(ความถี่ = 1)

4.9   รณรงคปลูกฝงจิตสํ านึกที่ดีอยางตอเนื่อง  (ความถี่ = 1)
4.10  กระตุนใหนิสิตนกัศึกษาจดัโครงการรวมกันในภาพรวมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองและใกลเคียง  (ความถี่ = 1)
4.11  ควรจัดกิจกรรมบังคับใหนิสิตนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมทุกคน            

(ความถี่ = 1)
4.12  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหมาก

ขึน้และผูบริหารควรใหความสํ าคัญ   (ความถี่ = 1)
4.13  จดักจิกรรมสรางเอกลักษณและมารยาทไทย (ความถี่ = 1)
4.14  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนํ านิสิตนักศึกษา (ความถี่ = 1)
4.15  กจิกรรมที่จะทํ าใหนิสิตนักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของชนบทและการดํ ารงชีพ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง   (ความถี่ = 1)
5. ดานจิตใจ  สรุปไดดังนี้

5.1  จดัโครงการเสริมสรางและอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง และกระตุน
ใหกับนักศึกษาเขารวมอยางทั่วถึง (ความถี่ = 26)

5.2  สรางจิตสํ านึกเพื่อสวนรวมใหเกิดกับนิสิตใหมาก (ความถี่ = 15)
5.3  จดัใหนสิิตนักศึกษาไดเขาวัดฟงธรรมเพื่ออบรมบมจิตใจใหดีขึ้น (ความถี่= 13)
5.4  จดัโครงการใหนิสิตนักศึกษาไดเขาวัดหรือโบสถหรือมัสยิสต นั่งสมาธิ ทํ าบุญ

ตักบาตร (ความถี่ = 5)
5.5  จดัโครงการประกวดมารยาท  การไหว  การพูดคุยกับบุคคล (ความถี่ = 3)
5.6  ปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษา รูจกัเปนผูให เชน โครงการบริจาคเงินชวยเหลือผูที่ดอย

โอกาส  อาหารกลางวัน  (ความถี่ = 1)
5.7  รณรงคปลูกฝงจิตสํ านึกที่ดีทางดานจิตใจ   (ความถี่ = 1)
5.8  ควรจัดกิจกรรมดานพุทธศาสนาใหมากขึ้น  (ความถี่ = 1)
5.9  กจิกรรมควรมุงเนนเพื่อสังคมมากกวาผลประโยชนสวนตน (ความถี่ = 1)
5.10 ผูบริหารสวนใหญเนนเรื่องการเรียนการสอน ไมเนนการพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

(ความถี่ = 1)
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ตอนที่ 5  ผลการสัมภาษณผูบริหาร อาจารยท่ีปรึกษาชมรม เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูอํ านวยการกองกิจการนิสิตนักศึกษา/ผูอํ านวยการสํ านักกิจการ       
นกัศกึษา จํ านวน 6 คน อาจารยที่ปรึกษาชมรม 12 คน สรุปไดดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเห็นความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปน
อยางมาก(ความถี ่ 18) มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย คณะกรรมการพัฒนา
สุขภาพและกีฬา แตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาชมรม เพื่อให        
ค ําปรกึษาแกนักศึกษาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ความถี่ 18) มีการกํ าหนดนโยบาย
ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไวชัดเจน (ความถี่ 18) กิจกรรมที่จัดขึ้นจะครอบคลุมการพัฒนานิสิต        
นกัศึกษาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา  ดานอารมณ  ดานสังคม  และดานจิตใจ   
(ความถี่ 18) สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมบังคับ และไมบังคับ 
(ความถี ่ 18) มีการดํ าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดํ าเนินการ (ความถี่ 15) กิจกรรมบังคับจะ
กํ าหนดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดอยางนอย 7 กิจกรรม 
หากนสิิตนกัศึกษาไมเขารวมในกิจกรรมที่กํ าหนดไว จะไมจบการศึกษา (ความถี่ 4) กํ าหนดใหนิสิต
นกัศกึษาตองเขารวมไมนอยกวา 15 กิจกรรม จํ านวน 100 ช่ัวโมง ในชวงตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ความถี่ 4) มีการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม และมหาวิทยาลัยจะออกใบรบั
รองประสบการณการเขารวมกจิกรรมในนามของมหาวทิยาลยัแกนสิิตทกุคน  (ความถี1่2) และ ไมมกีาร
บงัคบัเปนหลักสตูรแตเปนการจดักจิกรรมพฒันานสิิตนกัศกึษาตามความเหมาะสม (ความถี ่6)

งบประมาณในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไดมาจากการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย และ งบประมาณจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ความถี่ 18)

แนวโนมในการพัฒนานิสิตนักศึกษา พบวา มีการวางแผนการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ระยะยาว ใหครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ          
การแตงกายของนิสิตนักศึกษา (ความถี่ 18) มีการปรับกลยุทธในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให           
สอดคลองกับโลกปจจุบัน (ความถี่ 4)

ปญหาในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดแก เร่ืองการแตงกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(ความถี่ 18) งบประมาณในการจัดกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษา (ความถี่ 14) ผูบริหาร
มหาวทิยาลยัใหความสํ าคัญดานวิชาการมากกวาดานการจัดกิจกรรม (ความถี่ 12) ปญหาการเขารวม
กจิกรรมทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหกับนักศึกษา (ความถี่ 12) สถานที่ไมเอื้ออํ านวยตอการออก
ก ําลังกายของนิสิตนักศึกษา (ความถี่ 5)
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คณุภาพของอาจารยที่ปรึกษาชมรม พบวา อาจารยที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน มีความรูความสามารถ มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสตอการจัดโครงการของชมรมเปนอยางดี  (ความถี่ 18)

สํ าหรับการจัดโครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานรางกาย                  
ดานสตปิญญา  ดานอารมณ  ดานสังคม และดานจิตใจ พบวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
มกีารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ตามศักยภาพของแตละสถาบัน เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาใหมีความพรอมทั้ง 5 ดาน ตามเปาหมายของแตละสถาบัน ซ่ึงในสวนนี้จะ
อภิปรายในบทที่ 5DPU



บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

การวิจั ย เ ร่ือง  แนวทางการพัฒนานิ สิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดํ าเนินงานและแนวทางการพัฒนานิสิตนัก
ศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

วิธีการดํ าเนินการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบดวย ผูบริหาร  อาจารยที่ปรึกษาชมรม  และนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร  จํ านวน  484  คน เก็บแบบสอบถามคืนมาได  100  %  ทั้ง 3 กลุม  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรงุเทพมหานคร มี 3 ตอน และแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดม
ศกึษาในกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะหขอมูล
ผูวจิยัวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล ซ่ึงใช

คาสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ              
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) น ําขอมูลที่วิเคราะหได นํ าเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง

DPU



78

5.1  สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1  สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

จากการศึกษาเอกสาร  แผนการดํ  าเนินการประจํ  าป  และสัมภาษณผู บริหาร               
อาจารยที่ปรึกษาชมรมผูรับผิดชอบในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน สรุปไดดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เห็นความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก         
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพและกีฬา 
กํ าหนดนโยบายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไวชัดเจน และดํ าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
ดํ าเนินการ โดยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมบังคับ และไมบังคับ           
กิจกรรมบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กํ าหนดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรมที่
มหาวทิยาลยัก ําหนดอยางนอย 7 กิจกรรมตลอด 4 ปที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 1. เขารวม           
กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัไมนอยกวา  2  กจิกรรมจาก 4  กจิกรรม   2. เขารวมกจิกรรมพฒันาบคุลิกภาพ  
คุณธรรม จริยธรรม โครงการสงเสริมความรูเร่ืองเอดส  โครงการสงเสริมความรูเร่ืองสิ่งเสพติด 
และอืน่ ๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาเลือกปฏิบัติอีก ไมนอยกวา 2  กิจกรรม   และ 3. กิจกรรมที่องคกร
นิสิตนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม จัดขึ้น ที่นิสิตนักศึกษาไปเขารวมมาไมนอยกวา                    
1  กิจกรรม  หากนิสิตนักศึกษาไม เข าร วมในกิจกรรมที่กํ  าหนดไว   จะไมจบการศึกษา                 
สํ าหรับนิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทุกคนจะไดรับใบรับรองการเขารวมกิจกรรมหลังสํ าเร็จ
การศึกษา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ก ําหนดใหนสิิตนกัศกึษาตองเขารวมไมนอยกวา 15 กจิกรรม
จ ํานวน 100 ช่ัวโมง ในชวงตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
ที่จัดขึ้นให แก นิ สิตนักศึกษาจํ  าแนกลักษณะการเข าร วมออกได  เป น  2  รูปแบบ  คือ  
               1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกํ าหนดใหนิสิตตองเขารวม (Extra-Curricular Activities 
Requirement) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวม จํ านวน               
7 โครงการ คิดเปน 52 หนวยช่ัวโมง ไดแก การเขารวมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม           
โครงการปฐมนเิทศนสิิตใหมของคณะ   โครงการไหวครู   โครงการปฏญิาณตนเปนนสิิตนกัศกึษาใหม   
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โครงการรับนองใหม   โครงการปจฉิมนิเทศ  และโครงการอื่น ๆ  ทีแ่ตละวิทยาเขตกํ าหนดใหนิสิต
นกัศึกษาเขารวม

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกํ าหนดใหนิสิตเลือกเขารวม (Extra-Curricular Activities
Free Elective) หมายถงึ กจิกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหนิสิตเลือกเขารวม โดยกํ าหนดใหนิสิต
เขารวมใน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก
     2.1  กจิกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จํ านวน 2 กิจกรรม ไมนอยกวา 12  ช่ัวโมง
           2.2  กจิกรรมพฒันาทกัษะและความสามารถทางวชิาการหรอืวชิาชพี จ ํานวน  2  กจิกรรม
ไมนอยกวา 12  ช่ัวโมง
            2.3  กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จํ านวน 2 กิจกรรม ไมนอยกวา 12  ช่ัวโมง
            2.4  กจิกรรมพัฒนาสุขภาพ จํ านวน 2 กิจกรรม ไมนอยกวา 12  ช่ัวโมง
           รวมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม คดิเปน 48 หนวยช่ัวโมง โดยนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกเขารวม
กจิกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดจากแหลงเรียนรูทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา กองกิจการนิสิต
หรือ จากแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหนวยงาน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ

3. การบนัทกึขอมลูการเขารวมกจิกรรม มหาวทิยาลยัทัง้ของรฐัและเอกชน เชน มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ไดมีการจัดทํ า
บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการ
ตาง ๆ ทีม่หาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีฝายกิจการนิสิตนักศึกษารับผิดชอบดูแลการ
บนัทกึขอมูลกิจกรรมทั้งหมดของนิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล โดยเนนความถกูตอง ความเชือ่ถือได
ในการบนัทกึ  สํ าหรับกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นภายในคณะ ใหคณะเปนผูรับผิดชอบในการ
เซน็ตช่ือก ํากับลงในสมุดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ในสวนของกิจกรรมที่กํ าหนดใหเลือกเขารวม 
นิสิตนักศึกษาตองมาดํ าเนินการแจงขอมูลเพื่อบันทึกการเขารวมกิจกรรมไดโดยตรง และเมื่อนิสิต
นักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรมในนาม
ของมหาวิทยาลัยแกนิสิตนักศึกษาทุกคน และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะครอบคลุมการพัฒนานิสิต            
นกัศกึษาทั้ง 5 ดาน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

สํ าหรับงบประมาณในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไดมาจากการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย และ งบประมาณจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งในแตละป พบวา                        
งบประมาณที่จัดสรรมาใหไมเพียงพอ บางปมกีารจัดสรรมาใหมาก บางปจัดสรรมาใหนอย ไมคงที่ 
และสวนใหญจะเปนกิจกรรมเรงดวน มีเวลาในการจัดกิจกรรมนอย ซ่ึงทํ าใหผูที่รับผิดชอบในการ
ด ําเนนิการจัดกิจกรรมไมสามารถจัดโครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวโนมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีการ
วางแผนการพฒันานิสิตนักศึกษาระยะยาว มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหครอบคลุม
ทุกดานตามศักยภาพของแตละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ         
บุคลิกภาพ พบวา ทุกสถาบันใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก และ           
ปรับเปลีย่นกลยทุธในการพฒันานสิิตนกัศกึษาของแตละมหาวทิยาลยัใหสอดคลองกบัสงัคมปจจบุนั

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ ผู บริหาร อาจารยผู รับผิดชอบของสถาบัน         
อุดมศกึษาเอกชน  พบวา มหาวิทยาลัยใหความสํ าคัญตอการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีความพรอม
ทั้ง รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข และมีการกํ าหนดนโยบายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไวอยางชัดเจน เชน             
เสริมสรางทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษาในเรื่อง ความมั่นใจในความสํ าคัญของตนเอง               
(Self – Esteem) การมจีติสาธารณะ (Public–Mindedness) จิตสํ านึกของความเปนไทย ทักษะในการ
ส่ือสาร  การรูจักใชจาย ความพอเพียง กตญักูตเวที ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน เชนเดียวกับ
สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ แตการจัดกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นสวนใหญ เปนการจัด
กิจกรรมทั้งแบบบังคับและกึ่งบังคับ เชน กจิกรรมแบบบังคับไดแก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม           
กจิกรรมวันไหวครู เปนตน และ กิจกรรมกึ่งบังคับไดแก กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  กิจกรรม          
สงเสรมิพระพุทธศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปนตน ทํ าใหบางกิจกรรมมีนิสิตนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมคอนขางนอย ซ่ึงแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการกํ าหนดการเขารวมกิจกรรม
ของนิสิตนักศึกษาแบบบังคับใหนิสิตนักศึกษาทุกคนตองเขารวมและมีคํ าส่ังประกาศอยางชัดเจน  
ท ําใหการพัฒนานิสิตนักศึกษามีประสิทธิภาพมากกวาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จากการสมัภาษณปญหาการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา  เร่ือง 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เปนปญหามากที่สุด  บางแหงถูกตัดงบประมาณ
ทํ าใหไมมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนานักศึกษา ประกอบกับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความ
สํ าคญัดานวิชาการมากกวาดานการจัดกิจกรรม ปญหารองลงมา คือ  เร่ือง การแตงกายของนักศึกษา
ในมหาวทิยาลยั พบวานักศึกษาชายแตงกายโดยปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง และ นักศึกษาหญิง
ใสกระโปรงสั้นกวาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด ซ่ึงในสวนนี้มหาวิทยาลัยไดมีการกํ าหนดบทลงโทษแก
นกัศกึษาทีแ่ตงกายผิดระเบียบ และมีการนํ านักศึกษากลุมนี้เขารวมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และ 
ปญหาสุดทาย คือ การเขารวมกจิกรรมทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหกับนักศึกษา พบวานักศึกษาให
ความสนใจเขารวมกิจกรรมคอนขางนอย  สวนใหญจะเปนนักศึกษากลุมที่สนใจเขารวมกิจกรรม
กลุมเดิม  ในสวนนี้ไดแกไขปญหาโดยการขอความรวมมืออาจารยสงนักศึกษาเขารวมโครงการ
พฒันานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
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สํ าหรับคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษาชมรม พบวา อาจารยที่ปรึกษาของสถาบันอุดม
ศกึษาของรฐัและเอกชน มคีวามรูความสามารถ มปีระสบการณเกีย่วกบัการจดักจิกรรม  มคีวามรบัผิดชอบ
และเอาใจใสตอการจัดโครงการของชมรมเปนอยางดี

  โครงการที่พัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย พบวา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ใหความตระหนัก สนับสนุน สงเสริมเรื่องสุขภาพของนักศึกษา มีการจัดแขงขันกีฬาภายใน 
และระหวางสถาบัน กจิกรรมเตนแอโรบคิ โยคะ ศลิปะปองกนัตวัโครงการวยัรุนยคุใหมใสใจสขุภาพ  
กิจกรรมชมรมที่จัดใหกับสมาชิกและนักศึกษาทั่วไป โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกายนิสิต                 
นกัศกึษาเพื่อประเมินความแข็งแรงและความทนทานของรางกายสัปดาหสงเสริมสุขภาพ รวมถึง
การสรางวินัยในตนเอง เปนตน แตก็ยังพบวาบางโครงการมีนิสิตนักศึกษาเขารวมโครงการนอย          
ซ่ึงจะตองหาแนวทางแกไขตอไป

โครงการที่พัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา พบวา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานสติปญญา เชน อบรมการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค           
กจิกรรมดานวชิาการ แขงขนัตอบปญหา   เทคนคิการปรบักรอบความคดิ   โครงการพฒันาศกัยภาพผู
เรียนดานพฒันาสตปิญญา (I.Q.) หลักสตูรสรางสมาธเิพือ่การเรยีน เทคนคิการเรยีนอยางมปีระสิทธิ
ภาพ หลักสตูรเพิม่พลังการเรยีน หลักสตูรเสรมิสรางสมรรถนะทางการเรยีน หลักสตูรฝกทกัษะการคดิ
เชิงสรางสรรค หลักสูตรฝกทักษะการคิดวิจารณญาณ หลักสูตรแผนทีจ่ิตทัศน (Mind Mapping)             
โครงการฝกอบรมการพูด สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนตน

โครงการที่พัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ พบวา มีการจัดโครงการเทคนิคการแกไข
ความเครยีด  โครงการพฒันาอารมณ (E.Q.)  โครงการธรรมสญัจร  คลีนคิคลายเครยีด หลักสตูรภาวะผูน ํา
โครงการสอนดนตรีไทย โครงการแสดงดนตรีและนาฏศิลป  โครงการปรบัตัวอยางไรใหเปนนิสิต
ทีม่าดมั่น  โครงการทัศนศึกษาวังพญาไท  โครงการลดความวิตกกังวล เปนตน

โครงการที่พัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม พบวา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ           
เอกชน มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม เชน โครงการของชมรมคายอาสา
พฒันา  โครงการของชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หลักสูตรทักษะการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธ หลักสูตรมารยาทและการสมาคมในวงการธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูนํ ามืออาชีพ 
โครงการบริจาคโลหิต  โครงการบริการสังคม โครงการวัยรุ นไทยรู ทันภัยปญหาสังคม              
โครงการเทคนคิ ฝกความเชือ่มัน่ในตนเอง  โครงการรูทนัภยัเอดส  โครงการสรางนสิิตด ี เสรมินสิิตเกง                    
โครงการเสนทางการเปนผูนํ า อบรมทักษะการทํ างานรวมกันเปนทีม เปนตน
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โครงการที่พัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ พบวา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ         
เอกชนมีการจัดโครงการพัฒนาดานจิตใจ เชน โครงการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัย         
โครงการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ใหพนภัยทางสุขภาพจิต โครงการจัดใหคํ าปรึกษาดานจิตใจ  
หลักสูตรเขาวัดพัฒนาจิต  หลักสูตรครอบครัวอบอุนดวยพระธรรม  หลักสูตรสนองคุณแผนดิน
สํ านกึรักในหลวง  โครงการเพื่อนชวยเพื่อนในการปฐมพยาบาล  อบรมการเสริมสรางจิตสํ านึกเพื่อ
สวนรวมเปนตน 

สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต            
นกัศกึษาครอบคลมุทกุดาน เพือ่ผลิตบณัฑติใหมคีวามพรอมสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ที่กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย     
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวม
กบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ” และสอดคลองกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย
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ตอนที่ 2  สภาพการพฒันานสิตินกัศึกษาของสถาบนัอุดมศกึษาในกรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็
ของผูบริหาร อาจารยท่ีปรึกษาชมรม และ นสิตินกัศกึษา ท้ัง 5 ดาน ไดแก  ดานรางกาย  ดานสตปิญญา           
ดานอารมณ  ดานสังคม และดานจิตใจ  สรุปสาระสํ าคัญดังนี้

2.1 การพฒันานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 ผูบริหารเห็นวานิสิตนักศึกษามีการพัฒนาทุกดานอยูในระดับ มาก การพัฒนา

นสิิตนักศึกษารายดาน พบวา  อันดับ 1 ไดแก  ดานจิตใจ   และอันดับสุดทาย ไดแก ดานอารมณ
อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวา นิสิตนักศึกษามีการพัฒนาทุกดานอยูในระดับ        

ปานกลาง    การพัฒนานิสิตนักศึกษารายดาน พบวา อันดับ 1 ไดแก ดานสังคม และอันดับสุดทาย 
ไดแก ดานอารมณ

นิสิตนักศึกษา พบวา ไดรับการพัฒนาทุกดาน อยูในระดับ มาก การพัฒนา                
นสิิตนักศึกษา รายดาน พบวา อันดับ 1 ไดแก  ดานจิตใจ และ  อันดับสุดทาย ไดแก ดานสติปญญา

2.2 การพฒันานิสิตนักศึกษาดานรางกาย
ผูบริหารและนิสิตนักศึกษา เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย          

อยูในระดบั มาก  ในขณะที่อาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา อยูในระดับ  ปานกลาง  โดยขอที่ได       
คาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ทั้ง 3 กลุมไดแก  นสิิตนกัศึกษามีสุขภาพรางกายแข็งแรง สดใส ราเริง และ
นอยทีสุ่ดไดแกนิสิตนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับอาจารย
ที่ปรึกษาชมรม ในขณะที่นิสิตนักศึกษา เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกาย             
นอยที่สุดไดแก  นิสิตนักศึกษามคีวามสนใจในการเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน

2.3   การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา
การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา ทั้ง 3 กลุม พบวา อยูในระดับ ปานกลาง 

โดยที่ผู บริหาร และอาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก                   
นสิิตนกัศึกษามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ขณะที่นสิิตนักศึกษา เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ย
สูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหรูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง             
มีเหตุมีผล และนอยที่สุดไดแก นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงสอดคลองกันทั้ง 3 กลุม
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2.4 การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ
ผูบริหาร และอาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนา             

ดานอารมณ อยูในระดับ ปานกลาง   ขณะที่นิสิตนิสิตนักศึกษา เห็นวา ไดรับการพัฒนาดานอารมณ  
อยูในระดับ มาก  โดยผูบริหารเห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษามีความ
เขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน และนอยที่สุดไดแก นิสิตนักศึกษามีความสามารถระงับ
อารมณเมื่อถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา อาจารยที่ปรึกษาเห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้         
ไดแก  นสิิตนกัศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองไดทุกสถานการณ  และ นอยที่สุด
ไดแก   นสิิตนกัศกึษามีความอดทนอดกลั้นตอทุกสถานการณ  นิสิตนิสิตนักศึกษา เห็นวา ขอที่ได
คาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษายอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน และนอยที่สุดไดแก         
นสิิตนกัศึกษามีความอดทนอดกลั้นตอทุกสถานการณ  ซ่ึงสอดคลองกับอาจารยที่ปรึกษาชมรม

2.5 การพฒันานิสิตนักศึกษาดานสังคม
ผูบริหาร และนิสิตนักศึกษา เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสังคม           

อยูในระดับ มาก   ขณะทีอ่าจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา อยูในระดับ ปานกลาง  โดยทั้ง 3 กลุม        
เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีตออาจารยและ
บคุคลรอบขาง  และนอยที่สุดไดแก  นิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน

2.6 การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ
ผูบริหาร และนิสิตนักศึกษา เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานจิตใจ          

อยูในระดับ มาก  ในขณะที่ อาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา อยูในระดับ ปานกลาง โดยผูบริหาร         
เห็นว าขอที่ได ค าเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษามีความเอื้อเฟ อเผ่ือแผ และ                          
มคีวามออนนอมถอมตน และนอยที่สุดไดแก นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ เสียสละ         
เพื่อสวนรวม  อาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นสิิตนกัศึกษามี
ความเอื้อเฟ อเผ่ือแผ และนอยที่สุดไดแก นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สํ าหรับ                  
นิสิตนักศึกษา เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ไดแก นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
ความซื่อสัตย และ นอยที่สุดไดแกนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรม
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ตอนที่ 3   ความคดิเห็นเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของผูบริหาร อาจารย
ท่ีปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

        ผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษาชมรมมีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญ
ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา อันดับ 1 เร่ือง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ กระบวนการ         
คดิวิเคราะห สังเคราะห   อันดับที่ 2 เร่ือง ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ  และบุคลิกภาพ  
อันดับที่ 3  เรือ่ง การทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม) และการแตงกายใหถูกตอง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
        นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนา          
นสิิตนักศึกษา อันดับ 1 เรื่อง บคุลิกภาพ อันดับที่ 2 เร่ือง ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ               
อันดับที่ 3  เร่ือง  คุณธรรม  จริยธรรม

5.2  อภิปรายผล
5.2.1  เอกสารและการสัมภาษณ
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรมของ

สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยพบวามีประเด็นหลักที่นาสนใจ 3 ประเด็น ที่มี          
ความสํ าคัญอยางยิ่งตอการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดแก

ประเด็นที่ 1  การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ประเด็นที่ 2  งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ประเด็นที่ 3  การเขารวมกจิกรรมของนสิิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในกรงุเทพมหานคร

ประเด็นท่ี 1  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา การ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยังไมมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน     
รูปแบบบังคับที่กํ าหนดอยูในหลักสูตรทางวิชาการ แตมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแบบ       
กึ่งบังคับ กลาวคอื มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดทั้ง 4 ป ไดแก   กจิกรรม
ดานวชิาการ กจิกรรมดานกฬีา  กจิกรรมดานบ ําเพญ็ประโยชน และกจิกรรมดานศลิปวฒันธรรม เพื่อให
นกัศกึษาไดเขารวมกิจกรรม  นกัศกึษาทีเ่ขารวมกิจกรรมสวนใหญมักจะเปนกลุมเดิม ๆ จึงไมครอบ
คลุมการพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางทั่วถึง  ซ่ึงอาจแบงนักศึกษาเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมที่เขารวมกิจ
กรรมสมํ่ าเสมอดวยความสมัครใจ 2. กลุมที่เขารวมกิจกรรมตามที่อาจารยบังคับ และ 3. กลุม           
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นกัศกึษาทีไ่มเขารวมกจิกรรมเลยตลอด 4 ป โดยเฉพาะกลุมที ่ 3 นี ้ เปนกลุมทีผู่บริหารฝายกจิการ               
นกัศกึษาฝายวชิาการ อาจารย และผูทีเ่กีย่วของ ควรรวมมอืกนัในการวางแผนแกไขปญหา สอดคลองกบั
แวนซ ราอลู วาเลอรโิอ  (อางถงึใน วนิยั  นชุพทิกัษ, 2545: 46) ไดศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร 
กจิการนักศึกษาในรอบทศวรรษ (1970 - 1980) พบวา ความสัมพันธระหวางผูบริหารกิจการนัก
ศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนส่ิงที่ผูบริหารกิจการนักศึกษาจะตองทํ าใหเกิดขึ้น เพื่อพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและผูบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาควรปรึกษางานดานกิจการนิสิต
นกัศึกษากับผูบริหาร อาจารย และ ผูเกี่ยวของในสถาบันตนเองมากกวาผูเชี่ยวชาญภายนอก

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผู บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พบวา 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัด โครงการบัณฑิตอุดมคติไทย โดยเปนการจัดโครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในรูปแบบบังคับ และบังคับเลือก ที่กํ าหนดใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พฒันาตนเองตลอดระยะเวลา 4 ปที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย โดยกํ าหนดใหนิสิตนักศึกษาทุกคน
ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นไมนอยกวา 15 กิจกรรม หรือไมตํ่ ากวา   
100 ช่ัวโมง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับนั้นมีผลดีตอนิสิตนักศึกษา กลาวคือนิสิต            
นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกเหนือจากความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนใน
ช่ัวโมง และเมื่อนิสิตนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองประสบการณ          
การเขารวมกจิกรรมใหกบันสิิตนกัศกึษาทกุคน เชนเดยีวกบัมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ  ทีม่กีารกํ าหนด
ใหนสิิตนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางนอย  8 กจิกรรม ตลอด 4 ป หาก
นิสิตนักศึกษาไมเขารวมตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดจะสงผลใหไมสํ าเร็จการศึกษา การพัฒนานิสิต
นกัศกึษา ดงักลาวสอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา แหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)
พ.ศ. 2545 ทีก่ลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จติใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย

ประเด็นท่ี 2  งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
จากการสัมภาษณผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม พบวา ปญหาเรื่องงบประมาณเปน

ปญหาหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน งบประมาณที่ไดมาจาก      
2 สวน คือ 1. งบประมาณที่จัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย  2. งบประมาณที่จัดสรรมาจากสํ านักงาน           
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาใหนั้นมีไมเพียงพอตอ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยที่ไดกลาววา 
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จะผลติบณัฑติใหเปนผูมคีวามรู มคีณุธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ บางปผู
บริหารมหาวทิยาลยัมกีารพจิารณาตดังบประมาณในสวนการพฒันานสิิตนกัศกึษา  ซ่ึงสงผลใหการจัด
โครงการมีคุณภาพไมดีเทาที่ควรและไมเปนไปตามแผนการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามที่กํ าหนดไว  
สํ าหรับงบประมาณสนับสนุนจาก สํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา ใน  แตละปมีการ
จดัสรรงบประมาณมาไมเทากัน บางปจดัสรรมาใหมาก  บางปจัดสรรมาใหนอย และสวนใหญจะ
เปนโครงการทีเ่รงดวน สงผลใหมหาวทิยาลยัมเีวลาในการด ําเนนิการจดักจิกรรมนอย ท ําใหขาดประ
สิทธภิาพในการจดัโครงการ ปญหาดงักลาวสอดคลองกบั อุไรวรรณ สมบตัศิริิ (2537: 163-171)  ไดวิจัย
เรือ่งการวิเคราะหการบริหารงานบุคลากรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
ปญหาในการบริหารงานบุคลากรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คือ ปญหาการขาดแคลน
งบประมาณและขาดแคลนบุคลากรที่เปนนักวิชาการในงานบุคลากร เชนเดียวกับ ชุมพล ชํ านาญ
สาร (2538:138-144) ไดวิจัย เรือ่ง การศกึษาการบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในสหวิทยา
เขตอสีานเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักศึกษา  ไดแก ดานงบประมาณมี
ปญหาอยูในระดบัมาก และ ยงัสอดคลองกบั ไพรตัน  ขนัธแกว  (2540: 92-96)  ไดวจิัยเร่ืองการศึกษา
การด ําเนนิงานดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ปญหาในการด ําเนนิงานดานกจิการ
นกัศกึษา 3 อันดบัแรก ไดแก ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานอาคารสถานที่ วสัดุอุปกรณ และ
ปญหาดานบุคลากร จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาเรื่องงบประมาณในการพัฒนานิสิตนักศึกษานั้น 
เปนปญหาที่เกิดขึ้นมากวา 10 ป ดังนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยควรเรงพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบ
ประมาณในสวนนี้ เปนสํ าคัญ โดยคํ านึงถึงศักยภาพในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแตละ
มหาวทิยาลยัในการจดักจิกรรมเสรมิหลักสตูรใหสอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

ประเด็นท่ี 3   การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการสมัภาษณ และศึกษาเอกสารการจัดโครงการ พบวา การเขารวมกิจกรรมนิสิต

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแหงที่ยังไมมีการกํ าหนด
บังคับเหมือนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปญหาคือ            
นิสิตนักศึกษาใหความสํ าคัญในการเขารวมกิจกรรมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่เปดให         
เขารวมตามความสมคัรใจ ปญหานีเ้ปนปญหาทีเ่ร้ือรังมานานทีย่งัไมสามารถแกไขได ซ่ึงสอดคลองกบั
กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547:133) กลาววา ปญหาของกิจกรรมสวนกลางในสถาบันอุดมศึกษา  แตละ
แหงมีปญหาแตกตางกันไปทั้งลักษณะของปญหาและความรุนแรงของปญหา แตปญหาที่พบโดย
ทั่วไป  คือ  นักศึกษาให ความสนใจในกิจกรรมส วนกลางน อย  และยังสอดคลองกับ                       
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ทบวงมหาวิทยาลัย (อางถึงใน เนาวรัตน กงเมง, 2543: 62) พบวา ในการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ผูบริหารและอาจารยขาดความรูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาที่จัดไม
นาสนใจ ไมสรางสรรค ไมเหมาะกับยุคสมัย จึงทํ าใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย รวมทั้ง
ขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ และยังสอดคลองกับขอคนพบในการวิจัยในดานสังคม คือ       
นสิิตนกัศกึษาเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมชาย บุญญบาล (2541: 82) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของ           
ผูบริหาร อาจารยและนกัศกึษา ตอการจดักจิกรรมนกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลสวนกลาง ที่
จดัการเรยีนการสอนดานบริหารธุรกิจ พบวาปญหาในการจัดกิจกรรมคือ นักศึกษาและอาจารยสวน
ใหญไมเขารวมกิจกรรม เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมไมเหมาะสมกับยุคสมัย ขาดความสนใจ มี
ภารกจิสวนตัว ระบบการเรียนที่ไมเอื้ออํ านวย ภาระการสอนของอาจารยมีมาก  จงึทํ าใหไมมีเวลา
เขารวมกิจกรรม และยงัสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2533: 13)  ไดสรุปถึงปญหา
และอปุสรรคในการจัดกิจกรรมนักศึกษาวา ผูที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาไมมีความชัดเจน วาตนเองมี
จดุมุงหมาย มีบทบาทและมีความรับผิดชอบตอการอุดมศึกษาอยางไร อาจารยไมทราบสถานภาพ
ของตนเอง ไมแจมแจงในปณิธานหรือจุดมุงหมายของสถาบัน ไมรูจักนิสิตนักศึกษา ขาดความรู
และประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา สวนนิสิตนักศึกษาเขาสูระบบอุดมศึกษาโดย
ปราศจากจุดมุงหมาย ไมทราบวาสถาบันมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหมี   คณุธรรม บุคลิกภาพ 
หรือความรูอยางไร และนอกจากนี้ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ คือ  ผูที่มาจากนักวิชาการ 
จึงขาดความเขาใจในสถานภาพของนักศึกษาและขาดความเขาใจในอิทธิพล สภาพแวดลอมที่มี   
ผลกระทบตอนักศึกษา

อาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาในปจจุบันนั้น          
ยงัไมไดพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายและทันสมัย เพื่อจูงใจใหนิสิตนักศึกษา
เขารวมกจิกรรม ซ่ึงเหมือนกับในอดีตที่ผานมาที่ยังพบวานิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย ดังนั้น 
ผูบริหารฝายกิจการนักศึกษา อาจารย และผูเกี่ยวของ ควรมีการจัดสัมมนารวมกันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบใหม เพื่อจูงใจใหนิสิตนักศึกษาเห็นความสํ าคัญและเขารวม           
กิจกรรมมากขึ้น

5.2.2  การพฒันานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  มีประเด็นท่ี
อภิปราย ดงันี้

1. จากการศึกษาสถานภาพสวนตัวของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม พบวา ผูบริหาร 
อาจารยทีป่รึกษาชมรม ทีต่อบแบบสอบถามด ํารงต ําแหนง รองอธกิารบดฝีายวชิาการ รองอธกิารบดี
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ฝายกจิการนสิิตนกัศกึษา ผูอํ านวยการส ํานกักจิการนกัศกึษา(เอกชน)/ผูอํ านวยการกองกจิการนสิิต(รัฐ)
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ  และอาจารยที่ปรึกษาชมรม ซ่ึงในการ
บริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น จํ าเปนตองมีผูที่มีความรู มีความสามารถ 
และมปีระสบการณในงานกิจการนิสิตนักศึกษามาบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

 สถานภาพของนิสิตนักศึกษา พบวา นิสิตนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย มากกวา เพศหญิง ซ่ึงในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงตามจํ านวนนิสิตนักศึกษาของแต
ละสถาบัน โดยแบงเปนเพศหญิง 50 เปอรเซ็นต และเพศชาย 50 เปอรเซ็นต เมื่อนํ ามารวมแลว    
พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงประกอบกับในการศึกษาในปจจุบันพบวานิสิตนักศึกษาชายให
ความสนใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในชวงนี้มากขึ้น

2. การพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามพระราช
บญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย และ แนวทฤษฎกีารพฒันานกัศกึษาของชกิเคอริง่ ตามความคดิเหน็
ของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษา มีสาระที่นาสนใจนํ ามาอภิปรายดังนี้

    2.1  การพฒันานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนานิสิตนักศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวานิสิตนักศึกษาไดรับการ

พฒันาทั้ง 5 ดานอยูในระดับ มาก  สํ าหรับอาจารยที่ปรึกษาชมรม พบวานิสิตนักศึกษาไดรับการ
พฒันาทัง้ 5 ดานอยูในระดับปานกลาง  และนิสิตนักศึกษา พบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาทั้ง 
5 ดาน อยูในระดับ มาก ซ่ึงสอดคลองกับผูบริหารที่อยูในระดับมากเชนกัน และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาผูบริหารกับนิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ นิสิตนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาดานจิตใจ เปนอันดับ 1 ในขณะที่อาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการ
พฒันาดานสังคม เปนอันดับ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อาจารยที่ปรึกษาชมรมมีความใกลชิดไดทํ า  
กจิกรรมรวมกบันสิิตนกัศกึษามากกวาผูบริหาร จงึท ําใหอาจารยทีป่รกึษาชมรมมองวานสิิตนกัศกึษา
ไดรับการพัฒนาดานสังคมเปนอันดับ 1

สํ าหรับการพฒันานสิิตนกัศกึษาทีม่คีาเฉลีย่นอยทีสุ่ด ที ่ ผูบริหาร และ อาจารยทีป่รึกษา
ชมรม มคีวามคดิเหน็สอดคลองกนั แตกย็งัอยูในระดบั ปานกลางไดแก ดานอารมณ สํ าหรบันสิิต         
นกัศกึษา พบวา นสิิตนกัศกึษาไดรับการพฒันาดานสตปิญญามคีาเฉลีย่นอยทีสุ่ดอยูในระดบั ปานกลาง

สรุปไดวา มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณและ            
ดานสตปิญญา แตนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมคอนขางนอยทํ าใหไมไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ของแตละบุคคล ทั้งนี้อาจมีปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เชน อายุ เพศ วัยของ       
นสิิตนักศึกษา ซ่ึงเปนวัยที่มีอารมณออนไหวงาย โกรธงาย มคีวามแปรปรวนทางอารมณ  ขาดการ
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สนใจใฝรู ใฝเรียน รักเลน  ทํ าใหการพัฒนาในดานอารมณและสติปญญามีคาเฉลี่ยนอย  ซ่ึงประเด็น          
ดงักลาวผูวิจัยอภิปรายเปนรายดาน ดังนี้

         2.1.1  การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย
 การพฒันาดานรางกายตามความคิดเห็นของผูบริหาร และนิสิตนักศึกษามีความคิดเห็น

ตรงกนั คอื นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกายอยูในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารมอง
เหน็วานิสิตนักศึกษาโดยรวมมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มกีารออกกํ าลังกายสมํ่ าเสมอในชวงเวลาวาง
จากการเรยีนและหลังเลิกเรียน มีความพรอมในเรื่องอุปกรณกีฬา สนามกีฬาสํ าหรับออกกํ าลังกาย
ประกอบกบัสถาบนัมกีารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาดานรางกายอยางตอเนือ่งเชน การแขงขนักฬีาภายใน           
กจิกรรมเตนแอโรบิค เปนตน  สอดคลองกับ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538:10) กลาววา เปาหมายในการ
พฒันานสิิตนกัศึกษาดานรางกาย ควรเนนการพัฒนาความเจริญเติบโตในชวงวัยรุนตอนปลาย  การ
พัฒนาเจตคติในการรักษาสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยู เสมอ       
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของ  ชิคเคอริ่ง (Chickering,1974) กลาววา การพัฒนา
นสิิตนักศึกษาดานรางกาย ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกฬีาและศลิปะ ความแขง็แรงและมวีนิยัในตนเอง 
และยงัสอดคลองกบั วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544:75) กลาวไววา การพัฒนานิสิตนักศึกษาดาน
รางกายควรพัฒนาใหนิสิตนักศึกษามีลักษณะทาทาง บุคลิกภาพที่ดี เหมาะสม

สํ าหรับอาจารยที่ปรึกษาชมรม มีความเห็นวา นิสิตนักศึกษามีการพัฒนาดานรางกาย              
ในระดบัปานกลาง  สอดคลองกับผลงานวิจัยของประไพ นวลแสง (2531:บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง
การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พบวา การพัฒนาดานรางกายอยูใน
ระดบัปานกลาง เชนเดียวกับ ธงชัย วงศเสนา (2530 : บทคดัยอ) พบวา การพัฒนาดานสุขภาพ     
รางกาย อยูในระดับ ปานกลาง เชนเดียวกัน

จะเห็นไดว า ผู บริหารมหาวิทยาลัยใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา              
ดานรางกายใหนิสิตนักศึกษาไดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ เชนกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและระหวาง
มหาวิทยาลัยมีความพรอมในเรื่องอุปกรณกีฬา สนามกีฬาสํ าหรับออกกํ าลังกาย ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานรางกายอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหนิสิตนักศึกษามี        
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง

2.1.2  การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา
การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา ทั้ง 3 กลุม พบวาอยูในระดับปานกลาง              

สอดคลองกับ สุกัญญา โตะถม (2530:116) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา 
พบวา นกัศกึษาของวทิยาลยัพบศกึษาสวนใหญมสีตปิญญาอยูในระดบั ปานกลาง  และ ธงชยั วงศเสนา
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(2530:122) ไดศึกษา เรือ่ง แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และ
นกัศกึษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร และ บุญธรรม จิตไธสง (2529:165) เรือ่ง แนวทางการพัฒนา
นักศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือและ           
สหวทิยาลัยอีสาน-ใต พบวา ดานสติปญญาและความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง  โดยที่ผูบริหาร 
และอาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษามีความ
สามารถในการใชคอมพิวเตอร แสดงวา ผูบริหาร และอาจารยที่ปรึกษาชมรมเห็นวา มหาวิทยาลัย
ใหความสนบัสนุน สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาใชคอมพิวเตอรในการคนควาหาความรู เพื่อฝกทักษะ
และพฒันาตนเองในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538) กลาววา 
ควรมุงพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาเปนผูมีความรูทักษะดานภาษา ทักษะคอมพิวเตอรตลอดจนเปน       
ผูใฝรูอยูเสมอ ในขณะที่นสิิตนักศึกษา เห็นวา ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นสิิตนกัศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหรู จักการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุมีผล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา            
นสิิตนกัศกึษาไดรับการศึกษา การเรียนการสอนตลอด 4 ป จนเกิดพัฒนาการดานสติปญญาที่ดีขึ้น 
สงผลใหนิสิตนักศึกษารู จักการคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางมีเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ                         
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544:75) ไดกลาววาการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานสติปญญา ควร
พฒันาใหนิสิตนักศึกษามีความสามารถในเชิงวิชาการ สามารถเรียนรูดวยตนเอง  มทีกัษะการคิด
วิ เคราะห   สั ง เคราะห   ซ่ึ งสอดคล  องกับแนวคิ ดการพัฒนานักศึ กษาของชิค เคอริ่ ง                     
(Chickering, 1974)  กลาววา การพัฒนาความสามารถดานสติปญญา เปนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด การเขาใจเนื้อหา ความชํ านาญในการใชสติปญญา วเิคราะหและสังเคราะหส่ิงตาง ๆ ใน
ขณะที่ คงิและฟลด  (อางถึงใน ประเสริฐ  ภูเงิน, 2546:49) กลาววา การพัฒนา สติปญญา ควรเนน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลในการคิดและการเรียนรูรวมทั้งกระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลเหลานั้น

ขอที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสติปญญานอยที่สุดคือ ความสามารถในการ
ส่ือสารดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงทัง้ 3 กลุมมีความคิดเห็นตรงกัน ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตนักศึกษาในปจจุบัน
ขาดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และจากขอเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาพบวา สาเหตุที่
นิสิตนักศึกษามีทักษะทางดานภาษาอังกฤษในระดับนอยที่สุด อาจเกิดจาก ขาดการจัดกิจกรรม        
ดานการฝกทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่อง (ความถี่ 25) อาจารยสอนไมสนุก 
เครยีด บางครั้งอาจารยผูสอนพูดภาษาอังกฤษนอย (ความถี่ 2)

2.1.3  การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ
ผูบริหาร และอาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานอารมณ 

อยูในระดับ ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ นรีรัตน วจิติรแกว (2542: 106) ไดศึกษาการพัฒนา          
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นักศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยและการประเมินตนเองของนักเรียน นักศึกษา นาฏศิลป           
ช้ันกลางและชัน้สงู วทิยาลยันาฏศลิปกรงุเทพ พบวา นกัศกึษามกีารพฒันาอารมณในระดบัปานกลาง
อาจเนื่องมากจากนักเรียนนักศึกษาอยูในวัยรุนที่จะเขาสูวัยผูใหญ เปนระยะของการเปลี่ยนแปลง 
และสับสนทั้งทางรางกาย อารมณและความคิด และยังสอดคลองผลงานวิจัยของ อนุศักดิ์ สมิตสันต 
(2532: 107) สุกัญญา โตะถม (2531:105) และสวุรรณ หันไชยุงวา (2531 : 112) พบวา อาจารยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง  ประกอบกับการเรียนของ             
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ตองปฎิบัติดวยตนเองเปนสวนใหญ นอกจากบางวิชาเทานั้นที่
ตองเรยีนรวมกัน ดังนั้นโอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะเขาใจในอารมณของผูอ่ืน หรืออดทนอดกลั้นใน
ทุกสถานการณไดดีนั้นเปนไปไดนอย ประกอบกับเปนวัยที่กํ าลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ               
มักมีอารมณออนไหวตอส่ิงที่มากระทบไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของ             
ชิคเคอริ่ง (Chickering,1974) กลาววาบุคคลจะแสดงออกโตตอบลักษณะตางกัน มคีวามตองการ
เปนตัวของตัวเอง มีแรงผลักดันที่รุนแรงตอส่ิงเราตองการความเปนอิสระในการคิดและแสดง
อารมณ และยงัสอดคลองกับ ประไพ นวลแสง (2531:120)ไดศึกษาเรื่องการพัฒนานักศึกษาของ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา พบวา การพฒันานสิิตนกัศกึษาดานอารมณ อยูในระดบั  ปานกลาง

ขณะทีน่สิิตนักศึกษา เห็นวา ไดรับการพัฒนาดานอารมณ  อยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
กลาวไดวา การใชชีวิตนอกหองเรียนนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากเพื่อนรวมสถาบัน และเมื่อมี
วุฒิภาวะมากขึ้น มีความเขาใจในอารมณของผูอ่ืนมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการจัด            
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาเชาวนทางอารมณ  จดักิจกรรมทางศาสนา กจิกรรมนันทนาการ ฝกนั่งสมาธิ
ใหแกนสิิตนักศึกษา จึงสงผลใหนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาดานอารมณที่ดีขึ้น

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารเห็นวา นิสิตนักศึกษามีความเขาใจในอารมณของ       
ตนเองและผูอ่ืนมากที่สุด  อาจารยที่ปรึกษาชมรมเหน็วา นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการควบ
คมุอารมณตนเองไดทุกสถานการณ  ซ่ึงสอดคลองกับ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538:10) กลาววาการ
พัฒนา ดานอารมณ ควรเนนทํ าความเขาใจอารมณตนเอง การปรับและการควบคุมอารมณตนเอง
ทางดานสุนทรียภาพ เพื่อใหเห็นคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  และ นิสิตนักศึกษา เห็น
วา นสิิตนักศึกษายอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน อาจเนื่องจาก ตลอด 4 ปของการศึกษา   นิสิตนักศึกษา
ไดท ํากจิกรรมรวมกับเพื่อนคณะเดียวกัน และเพื่อนตางคณะมากขึ้น ทํ าใหนิสิตนักศึกษามีการปรับ
ตวั เปดใจยอมรับคํ าติชม จากผูอ่ืนสามารถยอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืนได

2.1.4  การพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม
ผูบริหาร และนสิิตนักศึกษา เห็นวา นสิิตนกัศึกษาไดรับการพัฒนาดานสังคม อยูใน

ระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารมองวามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่หลาก
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หลายชนิด เชน กจิกรรมคายอาสา ชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา          
นสิิตนกัศกึษาใหสามารถท ํางานและอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสขุ ซ่ึงสอดคลองกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 (สํ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2547: 5)      
มาตราที่ 6 เนนถึง ความสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และสอดคลองกับ วัลลภา                
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 ข : 117 – 118) กลาววา การพัฒนามนุษยเพื่อสังคม เปนการพัฒนา
มนุษยใหรูจักทํ างานรวมกับผูอ่ืนได รูจักการทํ างานเปนกลุม และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
มหาวทิยาลยัจะตองจัดสิ่งแวดลอม หลักสูตร กิจกรรม และการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตนักศึกษา
ไดพัฒนาดานสังคมและการทํ างานรวมกับผูอ่ืน รูจักรักษาคุณคาของสิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางไว      
มีความรูดานทักษะทางสังคม รูจักสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของตนเองตอผูอ่ืน ทํ าตนให
เปนประโยชนตอสังคม พัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งพัฒนาใหเปนผูประสานงานที่ดีได 
ในขณะทีน่สิิตนักศึกษามองวา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนิสิตนั้น ชวยปลูกฝงให รูจักการ
ชวยเหลือผูอ่ืน รูจักการทํ างานเปนทีม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฝกการเปนผูนํ าและสามารถทํ างาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และยังสอดคลองกับ สํ าเนาว ขจรศิลป (2538:9) กลาววา การพัฒนาดาน
สังคม ควรเนนการพัฒนาทักษะในการทํ างานรวมกับบุคคลอื่น โดยกระบวนการประชาธิปไตย 
กริิยามารยาทในสังคม มนุษยสัมพันธ และรอบรูทั้งวัฒนธรรมไทยและตางชาติที่ตองติดตอส่ือสาร

อาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา อยูในระดับ ปานกลาง โดยทั้ง 3 กลุมเห็นวา ขอที่ได        
คาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ไดแก นิสิตนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง  ทั้งนี้
เนื่องจาก ผูบริหาร อาจารยทีป่รึกษา อาจมองวานิสิตนักศึกษาสวนใหญ ไดผานกระบวนการปลูกฝง
ดวยกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม เชน คายอาสา กิจกรรมของ
ชมรมที่จัดขึ้นใหกับนิสิตนักศึกษา โครงการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน

นสิิตนักศึกษา อาจมองวา การเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น เปนประโยชน
ตอตนเอง สามารถทํ างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รูจักการทํ างานเปนทีม รูจักการเสียสละ
เพื่อสวนรวม และเขาใจในบุคคลอื่น จึงทํ าใหการพัฒนาในดานนี้อยูในระดับมาก และขอที่มี        
คาเฉลีย่นอยที่สุดไดแก นิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน สอดคลองกับ
รัชนี คํ าแสน (อางถึงใน บุญธรรม จติไธสง, 2529 : 209) พบวา ปญหาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด
คือ นกัศกึษาไมเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหาร อาจารย เห็นวา นิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 4               
ใหความสนใจกับเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องของการเขารวมกิจกรรม  เพราะตางมุงศึกษาใหจบเพื่อ
ออกไปทํ างาน  ท ําใหการเขารวมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน นิสิตนักศึกษาใหความ
สนใจในการเขารวมกิจกรรมคอนขางนอย
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2.1.5  การพฒันานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ
ผูบริหาร และนิสิตนักศึกษา เห็นวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานจิตใจ อยูใน

ระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม ปลูกฝงและพัฒนานิสิต          
นกัศกึษาใหมีความรูคูคุณธรรม รูจักการเสียสละเพื่อสวนรวม ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวไววา การจัดการ
ศกึษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และ
ยงัสอดคลองกับ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548) ที่ไดกํ าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วา “การพัฒนาคุณธรรมและ 
จริยธรรมรวมถึงการพัฒนาระบบคานิยมอยางยึดมั่น ความสามารถในการแกขอขัดแยงทางคานิยม 
นิสัยในการประพฤติอยางมีจริยธรรมและยึดเหนี่ยวในมาตรฐานศีลธรรมที่สูง ทั้งในเรื่องสวนตัว
และสังคม”

อาจารยที่ปรึกษาชมรม เห็นวา อยูในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อาจารยที่
ปรึกษาชมรมไดทํ างานรวมกับนิสิตนักศึกษาในชมรมที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น จึงมองวานิสิต          
นักศึกษามพีฒันาการในดานนีร้ะดบัปานกลาง  สอดคลองกบั ธงชยั วงศเสนา (2530:บทคดัยอ)            
ไดศกึษาเรือ่งแนวทางการพฒันานกัศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบริหาร อาจารย นกัศกึษาในสหวทิยาลยั
รัตนโกสนิทร พบวา นกัศกึษามพีฒันาการดาน คณุธรรมจรยิธรรม อยูในระดบั ปานกลาง เชนเดยีวกนั

กลาวไดวา การพัฒนาดานจิตใจที่ผูบริหาร อาจารย และผูเกี่ยวของควรรีบหาแนวทาง
แกไข คือ เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การเสยีสละเพื่อสวนรวม ความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย 
โดยการสอดแทรกเรื่องตาง ๆ เหลานี้ในการเรียนการสอนในรายวิชา หรือจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ใหมากขึ้น

5.2.3 ลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

ผูบริหารและ อาจารยที่ปรึกษาชมรม มีความคิดเห็นวาตรงกันวา มหาวิทยาลัยควรให
ความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา อันดับแรก คือ เร่ือง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม              
(196 คะแนนและ 449 คะแนน) และ กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห (196 คะแนน)  เปนเพราะ
วา จากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันทํ าใหคนตองพยายามดิ้นรนตอสูแขงขันเพื่อการยังชีพ 
อันเปนสาเหตุใหคนเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และใชวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตน
เองปรารถนา โดยไมคํ านึงถึงความถูกตอง ขาดคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ เยาวชนไทยสวน
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ใหญรับอิทธิพลคานิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่ขัดตอคุณธรรม จริยธรรม ในบานเมืองเรา ดังนั้น          
ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม จึงเห็นวามหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ใหกับนิสิตนักศึกษาเปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
(2547:6-7) ไดกลาววา ควรสงเสริมการใชหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมี       
คณุธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สมาธอิยางสมํ่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบคานิยมอยางยึดมั่น           
ความสามารถในการแกขอขัดแยงทางคานิยม นิสัยการประพฤติอยางมีจริยธรรมและยึดเหนี่ยวใน
มาตรฐานศีลธรรมที่สูง ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม

ในขณะทีน่สิิตนกัศึกษามีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนา
นสิิตนักศึกษา เร่ือง บคุลิกภาพ (2,406 คะแนน) เปนอนัดบัแรก ในขณะที่อาจารยที่ปรึกษาชมรม
เห็นวามหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนอันดับ 2 (380 คะแนน)  
เพราะวา นิสิตนักศึกษาป 4 มีความตองการพัฒนาบุคลิกภาพในทุกเรื่อง เพื่อเตรียมความพรอมใน
การออกไปท ํางานรับใชสังคม ดังนั้นนิสิตนักศึกษาจึงเห็นวา มหาวิทยาลัยควรพัฒนานิสิตนักศึกษา
เรื่องบุคลิกภาพเปนอันดับแรก

ลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา อันดับ 2 พบวา ผู บริหารและ                   
นสิิตนกัศกึษา เห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ในเรื่องทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (193 คะแนน และ 2,353 คะแนน) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปจจุบัน                 
นสิิตนกัศึกษาสวนใหญออนภาษาอังกฤษ ไมกลาแสดงออก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทํ าใหเมื่อ
นิสิตนักศึกษาจบไปทํ างานรวมกับชาวตางชาติจํ าเปนตองสื่อสารภาษาอังกฤษ จะสงผลใหนิสิตไม
กลาส่ือสารกับชาวตางชาติ   ดังนั้น  ผูบริหารจึงเห็นวา มหาวิทยาลัยควรพัฒนานิสิตนักศึกษาเรื่อง
ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปนอันดับที่ 2 รองจากเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการ
วเิคราะห สังเคราะห ซ่ึงสอดคลองกับ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548) ไดกํ าหนด
ขอบเขตการเรียนรูในเรื่องทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารวา ควรเนนความสามารถในสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน

สรุปไดวา ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรม และนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา            
เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ            
การแตงกายของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการทํ าประโยชนเพื่อสวนรวม  ตามลํ าดับ
เพื่อเสริมสรางใหนิสิตนักศึกษาเปนผูที่มีความสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ 
สังคม และจิตใจ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
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5.3  ขอเสนอแนะ

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา มีประเด็นที่ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาชมรมของสถาบัน
อุดมศึกษา ควรใหความตระหนักเปนอยางยิ่งตอการพัฒนานิสิตนักศึกษา ผูวิจัยขอเสนอแนะเปน    
2 สวน คือ

5.3.1  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา สํ าหรับผูบริหาร
5.3.2  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา แยกเปนรายดาน   

5.3.1  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา สํ าหรับผูบริหาร
5.3.1.1  การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรกํ าหนดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ
บังคับทุกสถาบัน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบ
การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรนั้นแตละสถาบันเปนผูกํ าหนดเอง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นั้นตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมอบหมายใหฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ 
กํ าหนดใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรวิชาการในรูปแบบแบบบังคับ และมีการออกใบ Transcript 
Activity ใหกบันิสิตนักศึกษาหลังสํ าเร็จการศึกษา

5.3.1.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหการดํ าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิต
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณาตามความสํ าคัญของแตละโครงการ โดยให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และใหหนวยงานที่รับผิด
ชอบนํ าเสนอแผนการจัดโครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาพรอมงบประมาณตลอดทั้งปตอท่ีประชุมผู
บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณางบประมาณตอไป

5.3.1.3  ผูบริหาร อาจารยฝายกิจการนิสิตนักศึกษา ควรประชุมปรึกษาหาแนวทาง
การจัดกิจกรรมที่แปลกใหม ๆ ไมควรท ําแบบเดิม ๆ ควรปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย เพื่อจูงใจให
นสิิตนกัศกึษาสนใจเขารวมโครงการ หรือ วิเคราะหสภาพและปญหาของกิจกรรมที่ผานมาวาอะไร
เปนสาเหตุที่ทํ าใหนิสิตนักศึกษาไมเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้  เพือ่ใหไดขอมูลในแงมุมตาง ๆ มาพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ดีตอไป
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5.3.2  ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันานิสิตนักศึกษา เปนรายดาน มีดังนี้
5.3.2.1  ดานรางกาย

ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่องการออกกํ าลังกายเพื่อสุขภาพ  
มคีวามสนใจเขารวมแขงขันกีฬาภายใน และการแตงกายของนิสิตนักศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง  
ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้

1) ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดกิจกรรมการออกกํ าลังกายที่หลากหลายและ           
ตอเนื่อง เชน เตนแอโรบิค โยคะ  ศิลปะปองกนัตัว  โดยเฉพาะกิจกรรมแอโรบิคควรจัดใหตอเนื่อง 
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดออกกํ าลังกาย อาจารยที่ปรึกษาชมรมควรปลูกฝงให
นิสิตนกัศึกษาตระหนักในเรื่องของการออกกํ าลังกาย กระตุนใหนิสิตนักศึกษาเห็นความสํ าคัญใน
การเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเวลาวางของนิสิตนักศึกษาเพื่อ
ใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมใหมากที่สุด ในสวนของชมรมกีฬาตองจัดกิจกรรมที่เสริม
ทักษะทางสุขภาพใหกับสมาชิกในชมรมอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหผู เขารวมโครงการ              
มพีฒันาการดานรางกายที่แข็งแรง

2) เรื่องการแตงกายของนิสิตนักศึกษา ผู บริหารฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควร              
มอบหมายใหผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ ตัวแทนนิสิตนักศึกษา หรือ นายกสโมสรนิสิตนักศึกษา              
ประชาสมัพนัธและรณรงคในเรื่องการแตงกายอยางจริงจัง และควรแตงกายที่ถูกระเบียบใหเปนแบบ
อยางแกนสิิตนักศึกษา นอกจากนี้ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรยึดถือระเบียบเรื่องการแตงกายของ
นิสิตนักศึกษาและนํ ามาปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตามของอาจารยใน
มหาวทิยาลยั   อาจารยผูสอนควรใหความรวมมอืในการเขมงวดกบันสิิตนกัศกึษาทีแ่ตงกายไมเรียบรอย
เชนไมอนญุาตใหเขาหองเรียนหรือเขาหองสอบ หนวยงานดานบรกิารไมรับตดิตอกบันสิิตนกัศกึษาที่
แตงกายไมเรียบรอย ดงันัน้ผูทีเ่กีย่วของควรปลกูฝงใหนสิิตนกัศกึษาตระหนกัถึงความส ําคญัของภาพ
ลักษณในการแตงกายถกูตองตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั เพือ่สงเสรมิใหนสิิตนกัศกึษามบีคุลิกภาพทีด่ี

5.3.2.2  ดานสติปญญา
ผลการวจิยัพบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาเปน อยูในระดับปานกลาง  ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
 1) ฝายวิชาการควรเนนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนิสิตนักศึกษาให

มากขึ้น โดยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนดานภาษาอังกฤษใหมีความทันสมัย เนนการเรียนที่สนุก 
ไมเครียด อาจารยผูสอนควรปรับเปลี่ยนเทคนิคในการสอนใหมโดยเฉพาะจังหวะในการพูด         
ควรพดูใหชาและชัด เพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถฟงไดชัดเจนมากขึ้น จัดใหนิสิตนักศึกษาไดเรียน
รวมกบันกัศกึษาตางชาตติลอดหลักสูตรเพือ่ใหเกดิความคุนเคย และสามารถสือ่สารไดเขาใจมากขึน้
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2) ฝายกจิการนิสิตนักศึกษาควรมอบหมายใหชมรมภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม คายภาษา
อังกฤษ โดยใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ สํ าหรับนิสิตนักศึกษาที่ออนทักษะ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควรบังคับใหเขารวมกิจกรรมเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทกัษะภาษาองักฤษมากยิ่งขึ้น ซ่ึงกิจกรรมที่จัดนั้นควรเนนการฝกทักษะพื้นฐาน คือ ฟง พูด อาน 
และเขียนไมควรเนนขั้นสูง

3) ฝายวิชาการควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เชงิรุก (Active Learning) เนนให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เนนใหนิสิตนักศึกษารู จักคิด
วิเคราะหและสังเคราะหเปน โดยใหนิสิตนักศึกษาไดระดมสมองในการสรางสรรคงานและแกไข
ปญหาตาง ๆ หรือใหนิสิตนักศึกษาตอบโจทยที่กํ าหนดใหโดยคิดรูปแบบงานหรือ กิจกรรม และ      
น ําเสนอแนวคิดในที่ประชุม และโตตอบกันระหวางผูเรียน เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาความคิด

4) ฝายกจิการนิสิตนักศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
วธีิคิดวิเคราะห คดิเปนระบบ คดิแบบบูรณาการ คิดสรางสรรค คิดแกปญหา และ การตัดสินใจ 
โดยใชกจิกรรมเขาฐาน (Walk Rally)  เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดระดมสมองชวยกันคิดในกิจกรรมที่
กํ าหนดขึ้น หรือใหนิสิตนักศึกษาตางคณะหรือตางสถาบันรวมกันทํ ากิจกรรมดวยกัน เพื่อเปด
โอกาสไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง จะไดชวยกันวิเคราะหและแกปญหาได

5.3.2.3  ดานอารมณ
ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่องความสามารถในการระงับ

อารมณ เมื่อถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา และความอดทนอดกลั้น อยูในระดับ ปานกลาง ผูวิจัยมี        
ขอเสนอดังนี้

ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดตั้งศูนยพัฒนาอารมณ โดยจัดรูปแบบหลายรูปแบบ      
มีผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา เปนผูใหความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาดานอารมณไปอยูใน
สวนที่ตองการจดักจิกรรมโดยเนนการทํ างานเปนทีม จะไดมีความรับผิดชอบ และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  รูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน นอกจากนี้อาจารยผูสอนควรกระตุนให
นิสิตนักศึกษาไดกลาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนกลาวิจารณอยางมีเหตุผล หรือสอดแทรก        
กิจกรรมเสริมทักษะเชาวนดานอารมณในการเรียนการสอน เชนใหนิสิตนักศึกษาฝกนั่งสมาธิ        
กอนเรยีนและหลังเรียน เพื่อฝกใหนิสิตนักศึกษามีสมาธิพรอมที่จะเรียนตอไป
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5.3.2.4  ดานสังคม
ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่องการเขารวมกิจกรรมที่

มหาวทิยาลยัจดัขึ้นเพื่อชุมชนและภาวะการเปนผูนํ า อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไดพบกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือ

ชนบท เพือ่ใหนสิิตนักศึกษาไดพูดคุยกับชาวบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกันแกปญหา
สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดเผยแพรความรูสูชุมชน สถานสงเคราะห เยีย่มคนชรา  คายอาสาพัฒนา
ชนบท เพือ่ใหนสิิตนักศึกษาไดเห็นสังคมในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ควรเชิญบุคคลที่ทํ างานเพื่อ
สังคมมาบรรยายหรือเลาประสบการณใหกับนิสิตนักศึกษาทราบถึงการทํ างานเพื่อสังคม เพื่อทํ าให
นสิิตนกัศกึษามีทัศนคติที่ดีตอการทํ าประโยชนเพื่อสังคม  และที่สํ าคัญคือควรฝกใหนิสิตนักศึกษา
มภีาวะการเปนผูนํ า โดยฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจดัโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํ า โครงการเสน
ทางสูการเปนผูนํ าหรือฝกใหมีการทํ างานเปนทีมอยางตอเนื่อง โดยมกีารหมุนเวียนกันเปนประธาน
ฝกใหนสิิตนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล

5.3.2.5  ดานจิตใจ
ผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม              

ความเมตตา กรุณา และการเสียสละเพื่อสวนรวม อยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานนี้  
ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้

ฝ ายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดโครงการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับ               
นสิิตนักศึกษาทุกชั้นปอยางตอเนื่อง เชน จดัใหนสิิตนักศึกษาไดเขาวัดฟงธรรม เพื่ออบรมบมจิตใจ            
ทํ าบุญตักบาตรทุกวันพระ กระตุนใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของตนเอง เชน          
กิจกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน และในการจดักจิกรรมทกุกจิกรรมควร
สอดแทรกเรือ่ง คณุธรรม จริยธรรม เพือ่เปนการปลกูฝงให นสิิตนกัศกึษามีความประพฤติที่ดีงาม เปนผู
ที่มีจิตใจที่ดีงาม ประกอบกับควรปลูกฝงใหนิสิตนักศึกษารูจักการทํ าประโยชนสวนรวมแกสังคม  
เพือ่ใหเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขที่ไดชวยเหลือสังคม

  ดงันัน้การพฒันานิสิตนักศึกษาจะประสบความสํ าเร็จไดตองประกอบดวย ความมุงมั่น
ในนโยบายของผูบรหิาร ภาวะผูน ําทางการบรหิารของผูบรหิาร การบรหิารจดัการเนนการบรูณาการ
ระหวางวชิาการและกจิการนสิิตนกัศกึษา ความรวมมือทั้งฝายวิชาการและฝายกิจการนิสิตนักศึกษา    
การสรางความเขาใจทีถู่กตองแกองคกรกจิกรรมนสิิตนกัศกึษาและนสิิตนกัศกึษาทัว่ไป ความเขมแข็ง
ในการดํ าเนินงานของหนวยงานกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งในสวนกลางและระดับคณะ หากการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขาดปจจัยเหลานี้ การพัฒนานิสิตนักศึกษาจะดํ าเนินไป
ไดยาก ซ่ึงสงผลโดยตรงไปยังนิสิตนักศึกษา ดังนั้นทุกฝายในมหาวิทยาลัยควรรวมมือกันพัฒนา

DPU



100

นิสิตนักศึกษาอยางจริงจัง เพื่อใหนิสิตนักศึกษาที่สํ าเร็จการศึกษา เปนผูที่มีความสมบูรณ ทั้ง          
รางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคมและจิตใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางมีความสุข

ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในครั้งตอไป

1. ควรศกึษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. ควรศกึษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร
DPU
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แบบสัมภาษณ
แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

วันที่ ………………….เดอืน ………………………….พ.ศ. …………………….

ตอนที่ 1ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ

ช่ือ ………………………………………………………………………………………….

ตํ าแหนง ……………………………………………………………………………………

ตอนที่ 2 แบบสมัภาษณเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร

1. การพัฒนานิสิตนักศึกษามีความสํ าคัญอยางไร
2. การพฒันานสิิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของทานในอดีตกับปจจุบันมีความแตกตาง

กนัอยางไร
3. มหาวทิยาลัยของทานสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานใดบาง

และแตละดานจะพัฒนาอยางไร
4. แนวโนมของการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันของทานเปนอยางไร
5. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันของทานมีปญหาเรื่อง

ใดบาง
6.  อาจารยที่ปรึกษาชมรม มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษามากนอย

เพียงใด
7. นสิิตนกัศกึษามีสวนรวมในการจัดโครงการมากนอยเพียงใด
8. นกัศกึษาควรไดรับการพัฒนา 5 ดาน อยางไรบาง (สัมภาษณอาจารยที่เกี่ยวของ และ

ขออนุญาตดูตัวอยางเอกสารการจัดโครงการ)
1.1 ดานรางกาย ……….โครงการที่จัดมีอะไรบาง ……….. ปญหาที่พบ………….             

แนวทางในการแกไขปญหา ………………
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1.2 ดานสติปญญา ……….โครงการที่จัดมีอะไรบาง ……….. ปญหาที่พบ………….
แนวทางในการแกไขปญหา ………………

1.3 ดานอารมณ ……….โครงการที่จัดมีอะไรบาง ……….. ปญหาที่พบ………….
แนวทางในการแกไขปญหา ………………

1.4 ดานสังคม ……….โครงการที่จัดมีอะไรบาง ……….. ปญหาที่พบ………….         
แนวทางในการแกไขปญหา ………………

1.5 ดานจิตใจ ……….โครงการที่จัดมีอะไรบาง ……….. ปญหาที่พบ………….         
แนวทางในการแกไขปญหา ………………DPU
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แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

(ส ําหรับ ผูบริหาร   อาจารยที่ปรึกษาชมรม)
………………………………………………………………

การวจิยัครัง้นี้ นอกจากเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทแลว ผูวิจัยมุงหวังที่
จะหาแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานิสิต
นักศึกษา  ดังนั้น ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
นสิิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูที่มีความพรอมในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

คํ าชี้แจง    แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม และขอเสนอแนะเกีย่วกับการพัฒนานิสิตนกัศึกษาของสถาบันอุดม

ศกึษาในกรุงเทพมหานคร  ตาม  พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของ
ชิคเคอริ่ง  และกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

ตอนที่ 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัลํ าดบัความส ําคญัในการพฒันานสิิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุม
ศกึษาในกรงุเทพมหานคร

ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
   
คํ าชี้แจง    ใสเครื่องหมาย     ใหตรงกับสถานภาพของทาน

 1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
 2.รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
 3. รองคณบดีฝายวชิาการ
  4. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
  5. ผูอํ านวยการสํ านักกจิการนิสิตนักศึกษา
  6. อาจารยที่ปรึกษาชมรม
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ง และกรอบมาตรฐานคุณ
วฒุริะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
คํ าชี้แจง    โปรดใสเครื่องหมาย      ลงในชองวางทางขวามือที่ตรงกับความจริงของทาน

ระดับการพัฒนา
ขอคํ าถาม     ทานคดิวานิสิตนักศึกษาของทาน สวนใหญมีการ
                    พัฒนาในดานรางกายระดับใด มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด
1. มสุีขภาพรางกายแข็งแรง สดใส ราเริง
2. มพีฒันาการทางดานบุคลิกภาพ
3. มคีวามสนใจในการเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน
4. ใหความสนใจออกกํ าลังกายหลังเลิกเรียน
5. แตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. มีสวนรวมในกจิกรรมการออกกํ าลังกายเพื่อสุขภาพ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย  (โปรดตอบเพื่อเปนแนวทางในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

  จากประเดน็ดงักลาวขางตนที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานรางกายแลวนั้น ทานคิด
วามหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษารูปแบบใด เพื่อพัฒนา
นสิิตนักศึกษาดานรางกาย
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับการพัฒนา
ขอคํ าถาม    ทานคดิวานิสิตนักศึกษาของทาน สวนใหญมีการ
                   พัฒนาในดานสติปญญาระดับใด มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด
7.  มกีระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง  มีเหตุผล
8. มีความสามารถในการแกไขปญหาที่ซับซอน
9.  มคีวามสามารถเสนอแนะแนวทางแกไขใหมทีส่รางสรรค
10. มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาที่เรียน
11. มีความสามารถในการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ
12. มคีวามสามารถในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
13. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา  (โปรดตอบเพื่อเปนแนวทางในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเดน็ดังกลาวขางตนที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสติปญญาแลวนั้น ทานคิด
วามหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษารูปแบบใด เพื่อพัฒนา
นสิิตนักศึกษาดานสติปญญา
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับการพัฒนา
ขอคํ าถาม    ทานคดิวานิสิตนักศึกษาของทาน สวนใหญมีการ

                       พัฒนาในดานอารมณ ระดับใด มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

14.  มีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองในทุกสถานการณ
15.  มีความสามารถระงับอารมณเมื่อถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา
16.  มีความอดทนอดกลั้นตอทุกสถานการณ
17.  พรอมยอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน
18.  มคีวามเขาใจในอารมณของตนเองและผูอ่ืน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ  (โปรดตอบเพื่อเปนแนวทางในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

   จากประเดน็ดังกลาวขางตนที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานอารมณแลวนั้น ทานคิด
วามหาวิทยาลัย ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานอารมณ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับการพัฒนา
ขอคํ าถาม    ทานคดิวานิสิตนักศึกษาของทาน สวนใหญมีการ
                   พัฒนาในดานสงัคม ระดับใด มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด
19.  มสีวนชวยในการแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุมหรือในทีม
งาน
20.  มกีริิยามารยาทที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง
21. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง
22.  ท ําตนใหเปนประโยชนตอบุคคลรอบขางและสังคม
23.  มีภาวะการเปนผูนํ า

24. เขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม (โปรดตอบเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
นสิิตนักศึกษา)

      จากประเดน็ดังกลาวขางตนที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานสังคมแลวนั้น ทานคิด
วามหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับการพัฒนา
ขอคํ าถาม    ทานคดิวานิสิตนักศึกษาของทาน สวนใหญมีการ
                   พัฒนาในดานจิตใจ ระดับใด มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด

25.  นสิิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
26.  นสิิตนักศึกษามคีวามเมตตา กรุณา
27.  นสิิตนักศึกษามีความซื่อสัตย
28.  นสิิตนักศึกษามคีวามเอื้อเฟอเผ่ือแผ
29.  นสิิตนักศึกษามีการเสียสละเพื่อสวนรวม
30.  นสิิตนักศึกษามีความออนนอมถอมตน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ (โปรดตอบเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาดานจิตใจแลวนั้น ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับล ําดับความสํ าคัญในการพฒันานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

คํ าชี้แจง  โปรดใสตัวเลข 1 – 10  ลงในชองวางทางขวามือ  เพื่อจัดลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนา
นสิิตนักศึกษา ตามความคิดเห็นของทาน

ขอคํ าถาม     ทานคดิวาในปจจุบัน  มหาวิทยาลัยของทานควรใหความสํ าคัญใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาในเรื่องใดมากที่สุด โปรดจัดลํ าดับความสํ าคัญ   
จาก  1 – 10

ลํ าดับท่ีควร
พัฒนา

1. บุคลิกภาพ

2. การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา

3. การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4.  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห

5. ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ

6. การจัดการทางอารมณ

7. การทํ างานเปนทีม

8.  การอยูรวมกับผูอ่ืน

9. การท ําประโยชนเพื่อสวนรวม  (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม)

10. คณุธรรม  จริยธรรม

ขอขอบคุณในความคิดเห็นของทาน
                                   นายอาณัติ  แพทยวงษ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
(สํ าหรับนสิิตนักศึกษา)

...........................................................................................

การวจิยัครัง้นี้ นอกจากเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทแลว ผูวิจัยมุงหวังที่
จะหาแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา ดงันัน้ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนานิสิต
นกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูที่มีความพรอมในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

คํ าชี้แจง    แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริ่ง
และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
              ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนานิสิตนกัศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

คํ าชี้แจง    ใสเครื่องหมาย      ใหตรงกับสถานภาพของทาน

1. นิสิตนกัศึกษาชั้นปที่  4 เพศ       ชาย      หญิง
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริ่ง และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สํ าหรับอดุมศึกษาของประเทศไทย
คํ าชี้แจง    โปรดใสเครื่องหมาย     ลงในชองวางทางขวามือที่ตรงกับความจริงของทาน

ระดับท่ีไดรับการพัฒนาขอคํ าถาม    จากกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของ
ทานจัดใหกับทานนั้น  ทานไดรับการพัฒนาตนเองดานรางกายใน
แตละขออยูในระดับใด

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

1. ขาพเจามสุีขภาพรางกายแข็งแรง สดใส ราเริง
2. ขาพเจาไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ
3. ขาพเจามีความสนใจในการเขารวมการแขงขันกีฬาภายใน
4. ขาพเจาใหความสนใจออกกํ าลังกายหลังเลิกเรียน
5. ขาพเจาแตงกายไดถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ขาพเจามีสวนรวมในกิจกรรมการออกกํ าลังกายเพื่อสุขภาพ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานรางกาย (โปรดตอบเพื่อเปนประโยชนในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่ทานไดรับการพัฒนาดานรางกายแลวนั้น  ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด  เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานรางกาย
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับท่ีไดรับการพัฒนาขอคํ าถาม    จากกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของ
ทานจัดใหกับทานนั้น  ทานไดรับการพัฒนาตนเองดานสตปิญญาใน
แตละขออยูในระดับใด

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

7. ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหรูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมี
เหตุมีผล
8.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการแกไขปญหาที่
ซับซอน
9. ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการเสนอแนะแนว
ทางแกไขใหมทีส่รางสรรค
10.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความรูและมคีวามเขาใจในหลัก
ทฤษฎีในสาขาที่เรียนอยางถองแท
11.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีทกัษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีทกัษะดานหลักการใชภาษาไทย
13. ขาพเจาไดรับการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา  (โปรดตอบเพื่อเปนประโยชนในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่ทานไดรับการพัฒนาดานสติปญญาแลวนั้น  ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานสติปญญา
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับท่ีไดรับการพัฒนาขอคํ าถาม    จากกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ของทานจัดใหกับทานนั้น  ทานไดรับการพัฒนาตนเองดานอารมณ
ในแตละขออยูในระดับใด

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

14.  ขาพเจาสามารถควบคุมอารมณตนเองไดทุกสถานการณ
15.  ขาพเจาสามารถระงับอารมณไดเมือ่ถูกผูอ่ืนติเตียนหรือกลาวหา
16.  ขาพเจามีความอดทนอดกลั้นตอทุกสถานการณ
17.  ขาพเจายอมรับคํ าวิจารณจากผูอ่ืน
18.  ขาพเจามีความเขาใจในอารมณของผูอ่ืน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานอารมณ (โปรดตอบเพื่อเปนประโยชนในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่ทานไดรับการพัฒนาดานอารมณแลวนั้น  ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกจิกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษา  ดานอารมณ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับท่ีไดรับการพัฒนาขอคํ าถาม    จากกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ของทานจัดใหกับทานนั้น  ทานไดรับการพัฒนาตนเองดานสงัคม
ในแตละขออยูในระดับใด

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

19. ขาพเจามีสวนชวยในการแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุมหรือ
ในทีมงาน
20.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีกิริยามารยาทที่ดี
21. ขาพเจามีมนุษยสัมพันธที่ดีตออาจารยและบุคคลรอบขาง
22.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีรูจักการทํ าประโยชนเพื่อสังคม
23.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะการเปนผูนํ า
24.  ขาพเจาไดเขารวมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อชุมชน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสังคม (โปรดตอบเพื่อเปนประโยชนในการ
พัฒนานิสิต  นกัศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่ท านไดรับการพัฒนาดานสังคมแลวนั้น ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานสังคม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ระดับท่ีไดรับการพัฒนาขอคํ าถาม    จากกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ของทานจัดใหกับทานนั้น  ทานไดรับการพัฒนาตนเองดานจิตใจ
ในแตละขออยูในระดับใด

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด

25.  ขาพเจาไดรับการพฒันาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม
26.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความเมตตา กรุณา
27.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความซื่อสัตย
28.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
29. ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมีความเสียสละเพื่อสวนรวม

30.  ขาพเจาไดรับการพัฒนาใหมคีวามออนนอมถอมตน

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานจิตใจ  (โปรดตอบเพื่อเปนประโยชนในการ
พฒันานิสิตนักศึกษา)

จากประเด็นดังกลาวขางตนที่ท านไดรับการพัฒนาดานจิตใจแลวนั้น ทานคิดวา
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษารูปแบบใด เพื่อ
พฒันานิสิตนักศึกษาดานจติใจ
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับล ําดับความสํ าคัญในการพฒันานสิิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร

คํ าชี้แจง    โปรดใสตัวเลข 1 – 10  ลงในชองวางทางขวามือ  เพื่อจัดลํ าดับความสํ าคัญในการพัฒนา
นสิิตนักศึกษา ตามความคิดเห็นของทาน

ขอคํ าถาม     ทานคดิวาในปจจุบัน  มหาวิทยาลัยของทานควรใหความสํ าคัญใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาในเรื่องใดมากที่สุด โปรดจัดลํ าดับความสํ าคัญ   
จาก  1 – 10

ลํ าดับท่ีควร
พัฒนา

1. บุคลิกภาพ

2. การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา

3. การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4.  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห

5. ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ

6. การจัดการทางอารมณ

7. การทํ างานเปนทีม

8.  การอยูรวมกับผูอ่ืน

9. การท ําประโยชนเพื่อสวนรวม  (จิตสํ านึกเพื่อสวนรวม)

10. คณุธรรม  จริยธรรม

ขอขอบคุณในความคิดเห็นของทาน
                                   นายอาณัติ  แพทยวงษ
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นายอาณัติ  แพทยวงษ
ประวัติการศึกษา 2539 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วทิยาศาสตรการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล
2549  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการการศึกษา  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ต ําแหนงและสถานที่ทํ างานปจจุบัน อาจารยประจํ าแผนกอบรมพัฒนานักศึกษา
สํ านกักจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
110/1 - 4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา
2544 - ปจจุบัน  อาจารยประจํ าวิชาพลศึกษาเพื่อคุณ

ภาพชีวิต
2547 ทนุศกึษาตอประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย
 2547  วทิยากรบรรยาย เร่ือง สมรรถภาพรางกายใน

           ตํ ารวจ
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