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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อสํารวจเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต  สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และนาํผลท่ีไดม้าสร้าง
รูปแบบเพื่อการฝึกอบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัน้ีประกอบดว้ย  นิสิตสโมสรนิสิต  ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  181 คน งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงสาํรวจ           
โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
ผลการศึกษา  พบวา่  นิสิตมีความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต
อยูใ่นระดบัมาก  จากการสาํรวจสามารถนาํมาพฒันารูปแบบเพื่อการฝึกอบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิตไดโ้ดยมีหวัขอ้เน้ือหา ดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํและบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ  ในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่  ความหมาย 
ของผูน้าํ  ความสาํคญัของผูน้าํ  คุณสมบติัของผูน้าํ  คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดี   

2. ศิลปะการส่ือสารและการจูงใจ  ในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่  หลกัการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร   
การส่ือสารดว้ยนํ้าเสียงและอารมณ์ คุณสมบติัของนกัพดู  วิธีการพดูจูงใจโนม้นา้วใจ   

3. ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม  นิสิตจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการบริหารจดัการ 
ศิปลวฒันธรรม  ในเร่ืองต่างๆ  ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม  ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย  ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม  ความรู้ดา้นวฒันธรรม 
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
สภาพสังคมไทยปัจจุบนักา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  รูปแบบ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศเปล่ียนไปสู่การรวมกลุ่มประเทศในระดบัภูมิภาค  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ  และประโยชน์อ่ืนๆจากความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาเซียน ตามกฎบตัรอาเซียน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ (ภทัรวิทย ์อยูว่ฒันะ.  2556) 

1) ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ 
APSC) ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานสําคญัในการพฒันาด้านอ่ืนๆ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียนจึงเป็นเสาหลกัความร่วมมือ 1 ใน 3 เสาหลกั ท่ีเนน้การรวมตวัของอาเซียน
เพ่ือสร้างความมัน่ใจเสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุข และปราศจากภยัคุกคามดา้นการทหาร และภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรมขา้มชาติ 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) ท่ามกลางบริบททาง
เศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง อนัส่งผลใหป้ระเทศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเอง
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก  รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ 
อาทิ  สหภาพยโุรป และเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ 
3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ ASCC) มี เป้าหมาย
ใหอ้าเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สงัคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบั คุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบติัการดา้นสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียน ระบุอยูใ่นแผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์ ซ่ึงประกอบดว้ย ความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ
พฒันามนุษย ์(Human Development) การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social  Welfare and 
Protection) สิทธิและความยติุธรรมทางสงัคม (Social Justice  and Rights) ความยัง่ยนืดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building and ASEAN 
Identity) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap)    
 จากการรวมกลุ่มและเปล่ียนแปลงสู่ความร่วมมือในหลายดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นศิลปวฒันธรรม  
ท่ีประเทศไทยจาํตอ้งเห็นความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่  ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง  ประเทศไทยควรคง
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยใหค้งอยูท่่ามกลางกระแสวฒันธรรมต่างชาติท่ีแผข่ยายสู่สงัคมไทย  ดงัปัจจุบนัท่ีคน
ไทยบางส่วนเปล่ียนไปรับวฒันธรรมและค่านิมยมใหม่  บางส่วนสบัสนระหวา่งวฒันธรรมและค่านิยมแบบ
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เก่ากบัวฒันธรรมและค่านิยมแบบใหม่ท่ีเห็นแก่เงิน  เห็นแก่การบริโภค  หลงใหลในวฒันธรรมท่ีไม่ใช่ไทย  
ไม่เหมาะกบัภูมิปัญญาไทย  (วิทยากร  เชิงกลู.  2542:  59-62)  อีกทั้งวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีดีงามของไทย
กาํลงัมีปัญหาอยูใ่นสภาวะวกิฤต  ดงัเช่น  ภาษาไทยเกิดการวิบติัผดิเพี้ยนเพราะความนิยมใน
ภาษาต่างประเทศมากเกินไป  ประกอบกบัไม่เขา้ใจซาบซ้ึงในภาษาไทย  เป็นเหตุใหมี้การใชภ้าษาไทยอยา่ง
ขาดความระมดัระวงั  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยหลายอยา่งถูกละเลย  และนาํไปใชใ้นทางท่ี
ไม่ถูกไม่ควร  บางอยา่งกลายเป็นเร่ืองลา้สมยั  เพราะไม่เขา้ใจความหมายและเน้ือหาอยา่งถ่องแท ้                      
ไม่สามารถเขา้ถึงคุณค่าของแบบแผนดั้งเดิมได ้ ทางดา้นจิตใจ  คนไทยกถ็อยห่างจากศรัทธาความเช่ือมัน่
ในศาสนธรรมซ่ึงเคยเป็นหลกัในการดาํรงชีวิต  (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  2537:  4-6)  
และจากการวเิคราะห์สงัคมไทย  พบวา่วฒันธรรมต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเขา้มากบักระแสโลกาภิวตัน์  รวมทั้ง
การนาํวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการผลิตและดาํรงชีวิตท่ีขาดการกลัน่กรองและเลือกใช้
ประโยชน์จากวฒันธรรมต่างชาติ  ทาํใหเ้กิดความเส่ือมถอยทางดา้นศีลธรรม  คุณธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามวิถีชีวิตของคนไทย  นอกจากน้ียงัละเลยไม่เห็นคุณค่าความสาํคญัของ
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545:  28-35)   

ดงันั้นในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งเห็นความจาํเป็นของการปลูกฝังศิลปวฒันธรรม  ดงัท่ี
สุชาดา  กีระนนัท ์ (2552:  143)  กล่าววา่  ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างคุณลกัษณะ
ของบณัฑิต  การเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปวฒัฯธรรมของตนเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความสุนทรียใ์หก้บัชีวิต  
เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงเร็ว  มีความวุน่วายสบัสนจากวิถีชีวิตใหม่  จึงตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัศึกษาให้
เขา้ใจ  เตรียมจิตใจใหห้นกัแน่น  และการรู้จกัท่ีจะผอ่นคลายดว้ยศิลปวฒันธรรม  ทั้งน้ีศิลปวฒันธรรมยงั
เป็นส่ิงยดึเหน่ียวของคนในชาติ  ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เกิดความสามคัคีและความมัน่คง
ของชาติ  (สาํเนาว ์ ขจรศิลป์.  2538:  117)  สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีการกาํหนดพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษาในดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  มีหน่วยงานสถาบนัวฒันธรรมข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ในการดาํเนินพนัธกิจดา้นศิลปวฒันธรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั  เช่นเดียวกบัวตัถุปรสงค์
ของกิจกรรมนกัศึกษาท่ีตอ้งส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  โดยการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น
ศิลปวฒันธรรม  (วิจิตร  สินสิริ.  2534:  33) 

นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษายงัใหค้วามสาํคญักบัพนัธกิจดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  ดว้ยการกาํหนดตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคป์ระกอบคุณภาพ  
9 ดา้น  ในองคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  โดยสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีระบบและ
กลไกการดาํเนินงานดา้นน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพและคุณภาพ  โดยอาจมีจุดเนน้
เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน  และมีการบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจ        
อ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต  รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟ ู อนุรักษ ์ สืบสานพฒันา  เผยแพร่              
ศิลปและวฒันธรรม  สร้างสรรค ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน  
(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2554:  80)  ทั้งน้ีสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา 
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(2554:  40-41)  ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ในเร่ืองของการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  ในตวับ่งช้ีท่ี 10  การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม  โดยเห็นวา่ศิลปะ
และวฒันธรรมเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต  และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม  เป็นพนัธกิจหลกั
ประการหน่ึงท่ีหน่วยงานพงึตระหนกั  ท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริม  สนบัสนุน  เพื่อใหส้งัคมใน
หน่วยงานอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  มีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีน่าศรัทธา  และเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม  และในตวับ่งช้ีท่ี 11  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  เน่ืองจากความสุนทรีย ์ 
รสนิยม  รูปแบบวิถีชีวิตและสงัคม  มีลกัษณะเป็นพลวตั  มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  จาํเป็นตอ้งรู้ทนั
อยา่งมีปัญญา  โดยมีแผนในการพฒันาใหค้วามรู้และประสบการณ์ดา้นสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วฒันธรรม  สามารถเลือกรับรักษาและสร้างตนเอง  และสงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งรู้คุณค่าความงาม  อยา่งมี
สุนทรียท่ี์มีรสนิยม  

แต่ถึงแมก้ารจดักิจกรรมทางดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมในหน่วยงานสถาบนัอุดมศึกษาจะเป็น 
พนัธกิจหน่ึงกต็าม  แต่การสนบัสนุน  ส่งเสริมใหเ้ป็นกิจกรรมนิสิตดา้นศิลปะวฒันธรรมยงัมีนอ้ย  และนิสิต
นกัศึกษายงัไม่เห็นถึงความสาํคญั   ตามท่ีสาํเนาว ์ ขจรศิลป์  (2537:  210-213)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาวา่มีปัญหา  ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจและการสนบัสนุนกิจกรรมศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร  ทั้งน้ีอาจเป็น 
เพราะไม่เขา้ใจ  และไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมท่ีมีต่อประเทศ 

2. ขาดแคลนงบประมาณ  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณนอ้ยกวา่กิจกรรมนกัศึกษาประเภทอ่ืน   
3. ขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรท่ีมีความสามารถทางศิลปวฒันธรรมแขนง 

ต่าง ๆ  เพราะผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามสนใจ   
4. ขาดแคลนสถานท่ี  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ถานท่ีเพื่อการแสดง  และ 

สถานท่ีตั้งชมรมกิจกรรม 
5. ขาดลกัษณะผูน้าํ  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมท่ีนกัศึกษาจดัข้ึนในปัจจุบนัมี  3  ประเภท  ไดแ้ก่   

ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  และวนันกัขตัฤกษ ์ ดา้นวฒันธรรมพื้นบา้น  และดา้นหลกัฐานทาง
วฒันธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพ่ือรักษาสืบทอด  หรือเผยแพร่วฒันธรรม  จึงขาดกิจกรรมเพ่ือการ
แกไ้ขและพฒันาวฒันธรรม 

6. ขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี  กิจกรรมส่วนมากจะเนน้เร่ืองวิธีการและเน้ือหา  ทาํใหน้กัศึกษา 
ทัว่ไปไม่ค่อยทราบข่าวการจดักิจกรรม 

7. นกัศึกษาขาดความสนใจ  ปัจจุบนัมีกิจกรรมอ่ืน ๆนอกเหนือจากกิจกรรมนกัศึกษา  นกัศึกษา 
จึงใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่างๆ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆมากกวา่                                                                                                             
 จากปัญหาดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่นิสิตนกัศึกษายงัขาดลกัษณะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงส่งผลต่อ
การสืบทอด  เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  สถาบนัอุดมศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการพฒันานิสิตใหมี้
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ลกัษณะผูน้าํ  เพ่ือเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และสนบัสนุนส่งเสริมศิลปวฒันธรรม          
ของไทยท่ามกลางสงัคมเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมต่างชาติ 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลงานดา้นศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีพนัธกิจในการสนบัสนุน  ส่งเสริมงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งในส่วนของ
บุคลากรและนิสิต  จึงเห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ท่ีจาํเป็นตอ้งสนบัสนุน  พฒันานิสิตใหมี้จิตสาํนึก
ในการอนุรักษ ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผูน้าํในดา้น
ศิลปวฒันธรรม  เพ่ือให้นิสิตสามารถสร้างสรรคก์ารอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถนาํ
สงัคมไดต่้อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต 

สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับ 

นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิตสโมสร 

นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมแก่นิสิตได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสิต  นาํไปรูปแบบของการฝึกอบรมไปพฒันาเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรม
ใหแ้ก่นิสิตสโมสรนิสิต  และนกัศึกษาทัว่ไป  นาํผลการสาํรวจไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันากิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นิสิต  รวมทั้งเป็นขอ้มูลใหนิ้สิตท่ีสนใจเพื่อนาํไปพฒันากิจกรรม  และการบริหารงาน
ดา้นศิลปวฒันธรรม   
 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 

ผูว้ิจยัจะสาํรวจและเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม
สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 350 คน  
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่   
1.1. เพศ  จาํแนกเป็น 
- ชาย 
- หญิง 

1.2. กลุ่มสาขาวิชา 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

1.3. ชั้นปีท่ีศึกษา 
- ชั้นปีท่ี 1 
- ชั้นปีท่ี 2 
- ชั้นปีท่ี 3 
- ชั้นปีท่ี4 และสูงกวา่ 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น 
ศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ภาวะผูน้าํ  ในการวิจยัน้ีหมายถึง  ความรู้  เจตคติ  และทกัษะความเป็นผูน้าํท่ีช่วยเสริมสร้าง 
ภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมใหเ้กิดแก่นิสิตสโมสรนิสิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  เพื่อการ
ดาํเนินงานกิจกรรมนิสิตดา้นศิลปวฒันธรรมเกิดประสิทธิผล  และบรรลุเป้าหมาย  ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ และบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ ศิลปะการส่ือสารสาํหรับผูน้าํและการพฒันาทีมงานให้
มีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นความรู้เร่ืองภาวะผูน้าํ หมายถึง ความรู้ในเร่ืองภาวะผูน้าํและบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ ศิลปะ
การส่ือสารสาํหรับผูน้าํ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ศิลปะการจูงใจ  การสร้างวิสยัทศัน ์ บุคลิกภาพการเป็น
ผูน้าํ  และการพฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ   

1.2 ดา้นเจตคติต่อภาวะผูน้าํ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นในเร่ืองภาวะผูน้าํและบทบาท
หนา้ท่ีของผูน้าํ ศิลปะการส่ือสารสาํหรับผูน้าํ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ศิลปะการจูงใจ  การสร้างวสิยัทศัน์  
บุคลิกภาพการเป็นผูน้าํ  และการพฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
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1.3 ดา้นทกัษะภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถหรือพฤติกรรมในเร่ืองภาวะผูน้าํและบทบาทหนา้ท่ี
ของผูน้าํ ศิลปะการส่ือสารสาํหรับผูน้าํ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ศิลปะการจูงใจ  การสร้างวิสยัทศัน์  
บุคลิกภาพการเป็นผูน้าํ  และการพฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. นิสิตสโมสรนิสิต  ในการวจิยัน้ีหมายถึง  นิสิตท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนนิสิตแต่ละคณะ   
ในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ความตอ้งการ  ในการวิจยัน้ีหมายถึง  ความปรารถนาท่ีนิสิตตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใหมี้ 
ทกัษะในการเป็นผูน้าํนิสิตดา้นศิลปวฒันธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้พื้นภาวะผูน้าํ  และพ้ืนฐานดา้น
ศิลปวฒันธรรม  

4. ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม  ในการวจิยัน้ีหมายถึง  ผูท่ี้มีความสามารถในการถ่ายทอด  ปลูกฝัง  
ส่งเสริม  ช้ีนาํ  และสร้างสรรคบ์รรยากาศทางวฒันธรรม  มีความรู้พื้นฐานดา้นการจดัการ 

ศิลปวฒันธรรม  การสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย  ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม 

 
1.6 สมมุตฐิานการวจิยั 

1. นิสิตสโมสรนิสิตมีความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
ในระดบัมาก 

2. นิสิตสโมสรนิสิตท่ีมีเพศ  กลุ่มสาขาวิชา  และชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็น 

ในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรมแตกต่างกนั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรม 

สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
มีหวัขอ้ตามลาํดบั  ดงัน้ี 

2.1 ความหมายความสาํคญัของภาวะผูน้าํ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ 
2.3 ความหมายและความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา 
2.4 แนวคิดการจดักิจกรรมศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา 
2.5 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผูน้าํ 

 

2.1 ความหมายความสําคญัของภาวะผู้นํา 
2.1.1  ความหมายของภาวะผู้นํา 

ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  การใชพ้ฤติกรรมระหวา่งบุคคลในการขอความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนเพื่อ 
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย  เป็นกระบวนการชกันาํบุคคลในองคก์ารหรือหน่วยงานใหมี้ความตั้งใจ
ในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ  โดยอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสาร  หรือความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  (Glueck.1980:  460)  ในขณะท่ีสุดา  สุวรรณาภิรมย ์ (2551: 14)  ให้
ความหมายของภาวะผูน้าํวา่  หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา่  พยายามใชอิ้ทธิพล
ของตน  หรือกลุ่มตน  กระตุน้  ช้ีนาํ  ผลกัดนั  ใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนมีความเตม็ใจในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ
ตามตอ้งการ  โดยมีความสาํเร็จของกลุ่มเป็นเป้าหมาย 
 นอกจากน้ี ยคุล ์ (Yukl.  2002)  ใหค้วามหมายภาวะผูน้าํไวว้า่  เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพล
ต่อผูอ่ื้น  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการเห็นพอ้งตอ้งกนัเก่ียวกบัเป้าหมายและวิธีการท่ีตอ้งการปฏิบติัให้
สาํเร็จ  อีกทั้งเป็นกระบวนการของการช่วยใหค้วามพยายามของบุคคลไดบ้รรลุถึงเป้าหมายร่วมกนั 
 จากความหมายของภาวะผูน้าํดงักล่าว  อาจสรุปไดว้า่  ภาวะผูน้าํ  หมายถึง  กระบวนการของ
พฤติกรรมของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น  เพื่อชกัจูงใหผู้อ่ื้นกระทาํส่ิงต่างๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยอาศยักระบวนการส่ือสาร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2.1.2 ความสําคญัของภาวะผู้นํา 

ในการบริหารงานเพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จ  บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ส่วนหน่ึงสาํคญัอยูท่ี่ผูน้าํ   
ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํสูงกจ็ะสามารถนาํองคก์ร  หน่วยงานไปสู่ความสาํเร็จได ้ ดงัท่ีวรนารถ  แสงมณี  (2538:  5)
ใหค้วามเห็นวา่  การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น  ข้ึนอยูก่บั
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ผูบ้งัคบับญัชาเป็นสาํคญั  เพราะผูบ้งัคบับญัชาถือเป็นหลกัชยัของหน่วยงาน  ผูท่ี้จะเป็นหวัหนา้ขององคก์าร
และบุคคลภายในองคก์ารได ้ จะตอ้งมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงและริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้ง
สามารถเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดีวา่  อะไรเป็นส่ิงท่ีองคก์ารจาํเป็นตอ้งมีและตอ้งทาํเพื่อดาํรงรักษาองคก์ารไว ้ 
และสามารถเผชิญหนา้กบัความเป็นจริงของโลกสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  จากปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกและภายในองคก์าร  ดงันั้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูน้าํองคก์ารจึงสาํคญั  ดงัท่ี  ไพฑูรย ์ เจริญ
พนัธุวงศ ์ (2530 :  5)  ใหค้วามเห็นวา่  พฤติกรรมความเป็นผูน้าํจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ผูน้ั้นมีคุณสมบติั
และภาวะผูน้าํ  มีความสามารถและมีลกัษณะผูน้าํเหมาะสมเพียงใด  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนกคื็อ  ในกรณีท่ี
ผูน้าํจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อใหท้นักบัสถานการณ์โลกปัจจุบนั  ผูน้าํขององคก์ารจะตอ้งทาํการ
รณรงค ์ ติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้ใจ  และรับทราบวิถีทางและนโยบาย  ตลอดจนความจาํเป็น
ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง  เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองคก์าร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  ผูน้าํจึงตอ้งมีความสามารถในการจูงใจคนใหท้าํงาน  อาจกล่าวไดว้า่ผูน้าํเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์าร 

2.1.3 บทบาทของผู้นํา 
วรนารถ  แสงมณี  (2538 :  21-22)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูน้าํไวว้า่  ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพตอ้ง 

เป็นผูน้าํท่ีมีความสามารถในการดาํเนินการในดา้นต่อไปน้ีไดอ้ยา่งดี  ไดแ้ก่ 
1. สามารถกระตุน้และเสริมสร้างความคาดหวงัหรือความตอ้งการในผลตอบแทน  อนัเกิดจาก 

ความสาํเร็จใดกต็ามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงผูน้าํมีอาํนาจหรืออิทธิพลในการควบคุมใหแ้ขง็แกร่งข้ึน 
2. ตอ้งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามัน่ใจไดว้า่หากพวกเขาปฏิบติังานนั้นแลว้  ยอ่มจะตอ้งไดรั้บรางวลั 

ตอบแทนตามท่ีพวกเขาคาดหวงัไว ้ นัน่คือโยงการปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัการคาดหวงัในผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ 

3. ดูแล  แนะนาํ  และสัง่การผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา  ในขณะท่ี 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน 

4. ช่วยเหลือ  และเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ความเขา้ใจถึงปัญหาหรือปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีอาจ 
เกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการคาดหวงัใหช้ดัเจน 

5. ตอ้มัน่ใจวา่ทรัพยากรท่ีจาํเป็น  เช่น  ความขาํนาญงาน  เคร่ืองมือ  การฝึกอบรมสาํหรับ 
เอ้ืออาํนวยต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังานนั้นได ้ มีมากเพียงพอและพร้อมท่ีจะนาํมาใชไ้ด ้

6. พฒันาและนาํเสนอปัจจยัหรือผลกัดนั  ส่ิงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอกของตวั 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       
 ทั้งน้ีธงชยั  สนัติวงษ ์ และชยัยศ  สนัติวงษ ์ (2535:  108)  ไดจ้าํแนกบทบาทของผูน้าํเป็น 2 บทบาท  
คือ 

1. บทบาทของผูน้าํกลุ่มในเร่ืองงาน  เป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดข้ึนโดยองคก์าร  ซ่ึงจะตอ้งนาํกลุ่มให ้
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์ารหรือกลุ่มกาํหนดไว ้
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2. บทบาทของผูน้าํกลุ่มในเร่ืองการมีสมพันัธไมตรี  สาํคญัในเร่ืองของการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้การ 
แตกแยกของกลุ่ม  ทาํใหก้ลุ่มมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 นอกจากบทบาทของการเป็นผูน้าํดงักล่าวแลว้  การเป็นผน็าํท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ  ตามท่ีคูน
และดอนเนล  (Koontz;  and Donnel.  1976:  822)  เสนอวา่การเป็นผูน้าํท่ีดีนั้น  มีหลกัสาํคญั 3 ประการ  
ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการเขา้ถึงสภาพและความแตกต่างของมนุษย ์ มนุษยแ์ต่ละคนมีสภาพท่ี 
แตกต่างกนั  ยอ่มมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูน้าํตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการ  
หรือความพึงพอใจขั้นตํ่าสูดของบุคคลเหล่านั้นใหไ้ด ้

2. ความสามารถในการชกัจูงและใหก้าํลงัใจในการปฏิบติังาน  หมายถึง  การกระตุน้ให ้
ผูร่้วมงานไดใ้ชค้วามสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 

3. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  ลกัษณะการบริหารงานในรูปแบบ 
ต่าง ๆท่ีผูน้าํจะตอ้งใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์  เวลา  และสภาพบุคคลในหน่วยงาน 

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะภาวะผู้นํา 
การมีทกัษาะภาวะผูน้าํนั้นตอ้งไดรั้บการฝึกฝน  พฒันา  ตามกระบวนการการพฒันาทกัษะภาวะ 

ผูน้าํ  ตามท่ี ดูบริน  (Dubrin.  1998:  396-397)  กล่าวถึงกระบวนการพฒันาภาวะผูน้าํไว ้ ดงัน้ี 
1. การพฒันาภาวะผูน้าํดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีควรเนน้  หรือจดจาํใน 

การพฒันาตนเอง  โดยผูน้าํจะรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้2 ทาง  คือ  จากตนเองและจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
ซ่ึงผูน้าํจะแกปั้ญหาทนัทีเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน  ส่ิงสาํคญัท่ีช่วยในการเรียนรู้ไดแ้ก่  การทาํใหผู้น้าํสามารถ
เรียนรู้และมีผลดีจากการมองยอ้นกลบัไปยงัความผดิพลาดท่ีไดรั้บ  จากการสร้างเหตุผลวา่ความผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึนนั้นเกิดจากส่ิงใด  และช่วยผูน้าํใหท้าํในส่ิงท่ีดีข้ึนต่อไป  ดว้ยการเผชิญหนา้กบัวิกฤติการณ์  และผูน้าํ
อาจสร้างวิสยัทศัน์ท่ีดีสาํหรับสมาชิกกลุ่มได ้

2. การพฒันาดว้ยการศึกษา  ประสบการณ์  และการไดรั้บคาํแนะนาํจากผูอ้าวโุส  การพฒันา 
ลกัษณะน้ีมกัเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ  มากกวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีปัจจยัสาํคญั 3 ประการ  ดงัน้ี 

1) การศึกษา  (Education)  หมายถึง  การไดรั้บความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ถา้ผูน้าํ 
มีศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์  กจ็ะเป็นผูมี้เหตุผล  สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้ ระดบัการศึกษาจะมี
ความสมัพนัธ์กบัการบริหารเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ  ทั้งน้ีจะเกิดผลมากหรือนอ้ย  ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาใน
การศึกษาและการนาํความรู้มาประยกุตใ์ช ้

2) ประสบการณ์  (Experience)  หมายถึง  ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีผา่นมา   
บทบาทในการตดัสินใจ  ผูน้าํท่ีมีประสบการณ์เช่ือวา่ส่ิงต่างๆ จะสามารถบรรลุผลสาํเร็จและขจดั
ขอ้ผดิพลาดข้ึนได ้ ประสบการณ์ในการทาํงานจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดประสิทธิผลต่อภาวะผูน้าํ 
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3) การไดรั้บคาํแนะนาํจากผูอ้าวโุสกวา่  (mentoring)  เป็นการท่ีผูอ้าวโุสกวา่  มี 
ประสบการณ์มากกวา่ช่วยเหลือพนกังานท่ีมีอาวโุสนอ้ยกวา่ใหมี้ความกา้วหนา้สูงข้ึน  โดยการใหค้าํแนะนาํ  
การช่วยเหลือ  และการกระตุน้ต่างๆ เพื่อพฒันาภาวะผูน้าํใหแ้ก่รุ่นนอ้งๆ ซ่ึงการสอนงานโดยทัว่ไปมกัเกิด
จากความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ  จะเกิดจากการชอบพอกนัระหวา่งบุคคล  วิธีการท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจะ
ทาํใหเ้ป็นผูน้าํไดรั้บความรู้ท่ีดี  คือ  การทาํตนใหมี้วิสยัทศัน์ดว้ยการพยายามทาํความเขา้ใจลกัษณะงานท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม               
 นอกจากน้ี   สตอกดิลส์ ( Stogdill. 1974: 62-65) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํและพบวา่ผูน้าํท่ีพึง
ประสงคน์ั้นจะมีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํดงัน้ี 

1. มีเชาน์ปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดอ่านท่ีเฉียบแหลม 
 2. มีนิสยัรักการศึกษาคน้ควา้ รักการแสวงหาความรู้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ ทาํใหมี้ความรู้ทนัสมยัและกวา้งขวาง 

3. เป็นท่ีพึ่งในเร่ืองท่ีตนรับผดิชอบได ้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในงานท่ีทาํ โดยศึกษาหาความรู้ใน
งานท่ีทาํอยูเ่สมอจนสามารถใหค้าํปรึกษาแนะนาํผูอ่ื้นได ้

4. สนใจกิจกรรมและงานสงัคม ไม่เป็นคนเกบ็ตวัมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมและสงัคม
กบักลุ่ม สามารถเขา้กบัคนทุกชั้นไดโ้ดยไม่เคอะเขิน มีมารยาทสงัคมท่ีดี 

5. มีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมดี มีฐานะพอเล้ียงตนเองใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือดีกวา่กลุ่ม ไม่เป็น
ผูมี้หน้ีสินหรือหยบิยมืเพื่อนร่วมงาน จนทาํใหฐ้านตาํแหน่งทางสงัคมดอ้ยลง 

6. ความสามารถในการเขา้สงัคม เขา้กบัคนไดดี้ทุกระดบัโดยปราศจากอาการหวาดกลวั เคอะเขิน รู้
จิตวิทยาในการสนทนา ปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีมารยาทสงัคมท่ีดี 

7. มีความคิดริเร่ิม สามารถท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่ใหเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มีจินตนาการท่ีจะ
สามารถนาํไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวมได ้

8. รู้วิธีการทาํงาน รู้จกัหลกัในการทาํงาน รู้เร่ืองท่ีทาํอยา่งแจ่มชดั และสามารถทาํใหง้านเสร็จไดเ้ร็ว
มีคุณภาพ 

9. มีความอดทน ทนต่อความยากลาํบาก ทนงานหนกัและยุง่ยากได ้ทนต่อปัญหารอบดา้นโดยไม่
เสียกาํลงัใจ 

10. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเขา้ใจในขอบเขตความสามารถของตนเอง หมัน่ศึกษาหาความรู้
เสริมคุณค่าของตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีความเช่ือมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 

11. มีความต่ืนตวัและมีความสามารถในการคาดการณ์ขา้งหนา้ได ้เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น 
คล่องแคล่ว วอ่งไว และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ขา้งหนา้ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

12. ใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ ทาํตวัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน เช่น 
อาํนวยความสะดวก ร่วมประสานงานและใหบ้ริการต่างๆเป็นตน้ 
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13. เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป โดยเฉพาะในเร่ือง
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

14. มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงและคิดส่ิงใหม่ๆ เป็นผูมี้นิสยัรักการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดผลดี
ต่อหมู่คณะ มีความสามารถในการประยกุตแ์ละดดัแปลงส่ิงต่างๆใหเ้กิดคุณค่าเสมอ  

นอล ( Nolte. 1996: 385-398 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีเด่นๆไวด้งัน้ี 
1. มีมนุษยสมัพนัธ์ 
2. มีจิตใจกวา้งขวาง 
3. มีวิธีดาํเนินงานอยา่งฉลาด 
4. มีความเป็นประชาธิปไตย 
5. มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
6. เป็นท่ีศรัทธาของคนทัว่ไป 
7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
8. ยอมรับในความผดิพลาด 
9. มีความมัน่ใจ มีอารมณ์มัน่คง 
10. ตั้งใจทาํงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
11. มีความสามารถในการส่ือสาร 
12. รู้จกัสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 
13. เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
14. เป็นคนทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
15. เป็นคนกระฉบักระเฉงวอ่งไว 
บาร์นาร์ด ( Barnard. 1988: 108 ) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัลกัษณะภาวะผูน้าํท่ีเด่นๆไว ้ดงัน้ี 
1. มีชีวิตชีวา และจิตใจท่ีเขม้แขง็อดทน 
2. มีความสามารถในการตดัสินใจ 
3. มีความสามารถในการจูงใจคน 
4. มีความรับผดิชอบ 
5. มีความฉลาดไหวพริบดี 
พระธรรมปิฎก (2541 : 2-24) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดีไวด้งัน้ีคือ 
1. ผูน้าํตอ้งมีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอยา่งใหบุ้คคลอ่ืนเกิดความศรัทธา และมี

ความมัน่ใจในตวัผูน้าํ 
2. ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามมัน่ใจในตวัผูต้ามเอง วา่เขามีศกัยภาพท่ีจะทาํกิจกรรมหรืองานใหส้าํเร็จได ้
3. ผูน้าํใหผู้ต้ามมีการประสานมือประสานใจ มีความสามคัคี มีความพร้อมเพรียง มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย

อนัเดียวกนั 
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4. ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามมีความมัน่ใจวา่งานเป็นส่ิงท่ีดี มีคุณค่าและมีประโยชน์ จนทาํใหเ้กิดความรักและ
อยากทาํงาน มีความตั้งใจทาํงานไม่ทอ้ถอยหรือทอ้แท ้

5. ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามไดพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ หาวิธีสนบัสนุนและส่งเสริม หรือใหโ้อกาสเขาได้
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

6. ผูน้าํท่ียิง่ใหญ่จะตอ้งมองกวา้ง หมายถึง ไม่ใช่มองแค่องคก์ารหรือชุมชน ตอ้งมองวา่อะไรท่ีมี
อิทธิพลหรือส่งผลจากภายนอก จากสงัคมอ่ืน จากปัญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวตัน์ ผูน้าํตอ้งคิดไกล 
หมายถึง มีจุดมุ่งหมายท่ีดีงาม สูงส่ง คือ ความดีงามของชีวิต ของสงัคม และความเจริญกา้วหนา้ มีสนัติสุข
ของมวลมนุษย ์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคง์านท่ีดี มีคุณค่าเป็นประโยชน์สูงสุด 

มนูญ วงศอ์ารี (2530: 35-36) เสนอความเห็นวา่ ผูน้าํควรมีคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ 
1. เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูง คือ เป็นทั้งผูท่ี้มีศาสตร์ หรือความฉลาดรู้ และมีทั้งศิลป์ หรือ

ฉลาดทาํ เก่งทั้งในเร่ืองงาน เก่งในเร่ืองคน เก่งในเร่ืองการทาํงานเป็นทีม และเก่งในเร่ืองการบริหารจดัการ 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้นสูง คือ เป็นผูมี้ความประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ

ผูอ่ื้น มีคุณธรรมและมนุษยสมัพนัธ์ดี 
3. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบสูง คือ เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียร มีวินยัและความ

ซ่ือสตัย ์
4. เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะสูง คือ เป็นคนท่ีมีเหตุผล มีจิตใจมัน่คง เป็นผูใ้หญ่ทางอารมณ์ ไม่เสียอารมณ์

โดยง่าย และยดึความถูกตอ้งโดยไม่หวัน่ไหวอะไรง่ายๆ 
จุมพล หนิมพานิช (2539: 352-353) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดี ดงัน้ี 
1. มีความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองเทคนิคหรือวิชาการท่ีรับผดิชอบ คือ การเป็นผูน้าํความรู้ความเช่ียวชาญ

เป็นเร่ืองจาํเป็น ส่ิงท่ีควรรู้ เช่น วิธีการทาํงาน รู้วา่อะไรควรทาํก่อนหลงั รู้จกัแผนงาน รู้เคร่ืองมือท่ีใช ้รู้
คุณภาพของของท่ีตอ้งการ รู้วิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบังาน เป็นตน้ ยิง่ผูน้าํมีความรอบรู้ กย็ิง่สามารถสร้าง
ความเช่ือถือใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากยิง่ข้ึนเท่านั้น 

2. มีความคิดสร้างสรรค ์ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ มีแรงจูงใจสูง อยากรู้อยาก
เห็น ละเอียดอ่อนต่อปัญหา มีความคิดคล่องแคล่วยดืหยุน่เขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มีความสามารถในการ
ตีความหมายและเตรียมการต่างๆ มีอารมณ์ขนั ใชถ้อ้ยคาํไดค้ล่องแคล่ว นบัถือตนเอง ขยนั รู้จกัตนเอง เป็น
ตน้ การมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่อีกประการหน่ึงสาํหรับผูน้าํ เพราะใชก้ารกระตุน้เร้าใจ
ใหผู้ป้ฏิบติังานอยากปฏิบติังาน 

3. มีการตดัสินใจท่ีดี หมายถึง การติดสินปัญหาต่างๆในทางท่ีถูกตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จริงโดยมี
ขอ้ผดิพลาดนอ้ย นัน่หมายความวา่ในการตดัสินใจแต่ละคร้ัง จะตอ้งไดมี้การศึกษาปัญหาต่างๆกนั มีเหตุผล
ท่ีดี และทาํลงไปดว้ยความระมดัระวงั คาํนึงถึงปัญหาท่ีเกิดจากความผดิพลาดท่ีอาจเกิจเกิดข้ึนขา้งหนา้ และ
เม่ือตดัสินส่ิงหน่ึงส่ิงใด หลงัจากไดศึ้กษาปัญหาอยา่งดีแลว้จะตอ้งกระทาํลงไปดว้ยความเดด็เด่ียว 
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4. มีความสนใจเอาใจใส่และคอยปกป้องคุมครองผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นหลกั
ธรรมดาท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการใหผู้น้าํหรือผูบ้งัคบับญัชารู้ถึงงานท่ีตนไดท้าํ ยิง่ถา้ผลงานนั้นดียิง่อยาก
ใหผู้บ้งัคบับญัชาไดรู้้ ฉะนั้นผูน้าํควรสนใจเอาใจใส่ในงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั ขณะเดียวกนักต็อ้งการ
ใหผู้น้าํปกป้องผลประโยชน์ท่ีตนควรมีหรือควรได ้ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ในรูปของตวัเงินเบ้ียเล้ียง ค่า
ล่วงเวลา เป็นตน้ 

5. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ผูน้าํตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่น เม่ือตดัสินกระทาํกิจกรรมใดๆไป
แลว้ตอ้งเช่ือมัน่วา่จะทาํสาํเร็จ ไม่หวัน่ไหว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง นอกจากน้ีจะตอ้งมีอารมณ์
ท่ีคงท่ี คือ มีความหนกัแน่นไม่ใชอ้ารมณ์ส่วนตวัในการแกไ้ขปัญหา เม่ือมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึนสามารถ
ควบคุมได ้นัน่กห็มายความวา่ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูบ้รรลุวฒิุภาวะทางอารมณ์ 

6. มีร่างกายเขม้แขง็สุขภาพสมบูรณ์ เพราะผูน้าํท่ีมีร่างกายแขง็แรง สุขภาพสมบูรณ์จะมีจิตใจดี เป็น
ท่ียอมรับนบัถือจากผูป้ฏิบติังานเป็นท่ีดึงดูดใจผูอ่ื้น เป็นลกัษณะท่ีจะใหผู้อ่ื้นเช่ือตามได ้เพราะความเช่ือถือ
ของบุคคลบางคนดูท่ีลกัษณะท่าทาง นอกจากน้ีจะช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดในการปฏิบติังานไดม้าก 

7. มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น หมายถึง การมีใจจดจ่อท่ีดีและมีความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี
หรือกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยูเ่สมอ ผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัน้ีจะรู้วา่ทาํไมบางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึน
อยา่งไร จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขอยา่งไรเพ่ือจะทาํใหผ้ลงานดีข้ึน นอกจากน้ีจะทาํใหติ้ดต่อกบัผูอ่ื้นได้
ง่าย ช่วยใหกิ้จกรรมต่างๆของหน่วยงานหรือองคก์ารสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

8. มีลกัษณะเหนือกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะท่ีเหนือกวา่ หมายถึงการเหนือกวา่
ทางดา้นความคิด ผลงาน สถานะในองคก์ารและในบางกรณีอาจหมายถึง ความเหนือกวา่ ในสถานะส่วนตวั
ดว้ย เช่น มีบุคลิกภาพท่ีดีกวา่ มีความกลา้หาญกวา่ ท่ีวา่กลา้กคื็อไม่กลวัอนัตราย ความลาํบากหรือความ
เจบ็ปวดใดๆโดยสามารถควบคุมไวไ้ด ้และความกลา้หาญน้ีจะตอ้งมีทั้งกาย วาจาและจิตใจ นอกจากน้ียงั
มัน่ใจในส่ิงท่ีกระทาํลงไปและมีความมัน่คงในความคิดของตนเอง 

9. มีลกัษณะเป็นนกักลยทุธ์ ผูน้าํท่ีกา้วหนา้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีกลยทุธ์ ความเป็นนกักลยทุธ์จะช่วยให้
ปฏิบติัการใดๆอยา่งคล่องตวัและเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ ไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ีกลยทุธ์อาจถูกกาํหนดโดย
วตัถุประสงคน์โยบายระเบียบแบบแผน วธีิงบประมาณ หรือแมแ้ต่กฎเกณฑใ์ดๆกต็าม 

10. มีความออดทนทาํงานท่ีหนกัอยูเ่สมอ ความอดทนคือความสามารถของร่างกายและความคิด
จิตใจท่ีจะทนต่อการปฏิบติัถึงการหรือหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีสมเหตุสมผลใหต่้อเน่ืองและบรรลุผลสาํเร็จ
ได ้ความอดทนน้ีเป็นพลงัอนัหน่ึงท่ีจะผลกัดนังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายปลายทางได ้สาํหรับการทาํงานหนกั
มิได ้หมายถึง ทางกายแต่อยา่งเดียว อาจหมายถึง การทาํงานหนุกทางปัญญา ผูน้าํท่ีดีตอ้งไม่หยดุน่ิงทาํงาน
หนกักวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 

11. มีความยติุธรรม เห็นอกเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ความยติุธรรม คือ การปฏิบติัตนเป็น
กลางไม่เอนเอียงในการท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือโทษต่อผูห้น่ึงผูใ้ด ความยติุธรรมในท่ีน้ี คือความเท่ียง
ธรรมนัง่เอง ไม่เก่ียวกบัความยติุธรรมทางกฎหมาย เพราะความยติุธรรมในแง่กฎหมายพลิกแพลงได ้สาํหรับ
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ความเห็นอกเห็นใจนั้นประกอบไปดว้ยความเมตตากรุณาปรานีสงสารเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในลกัษณะน้ีไม่
เสียประโยชนก์บัส่วนรวม ผูน้าํท่ีคอยเอาใจใส่เร่ืองทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากจะเป็นเคร่ืองช่วยผกูมดั
จิตใจกนัและกนั ผลท่ีได ้คือ จะไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปไดดี้ 

12. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ในเร่ืองมนุษยสมัพนัธ์ผูน้าํท่ีดีจะตอ้งเขา้กบัหมู่คณะได ้ทาํตวัสนิทสนมกบั
ทุกคน โดยสามารถวางตวัเป็นกนัเองและเป็นท่ีปรึกษาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วิธีการสร้างมนุษยสมัพนัธ์นั้น
ผูน้าํตอ้งรู้เร่ืองความตอ้งการต่างๆ เช่น ทางดา้นร่างกาย ความปลอดภยั การยอมรับในสงัคมของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และส่ิงสาํคญัผูน้าํตอ้งสนองตอบใหไ้ดเ้พราะเป็นการเอาชนะจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํ
ใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปดว้ยดี จูงใจใหร่้วมมือกนัทาํงาน 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540: 61) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํยคุใหม่ ไวด้งัน้ี 
1. เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายขององคก์รท่ีดีกวา่ และดลใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติังาน

ใหดี้ท่ีสุด 
2. เป็นคนกลา้และเปิดเผย เป็นคนท่ีกลา้เผชิญความจริง มีความสุขมุ 
3. เช่ือมัน่ในคนอ่ืน ปฏิบติังานโดยมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นทาํโดยเช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถ 
4. ใชคุ้ณค่าเป็นแรงผลกัดนั จะใชใ้หผู้ต้ามเห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างแรงผลกัดนัในการ

ปฏิบติังาน 
5. เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ผูน้าํประเภทน้ีจะนาํส่ิงท่ีผดิพลาดในอดีตมาเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่

เสมอ 
6. มีความสามารถท่ีจะเผชิญกบัความสลบัซบัซอ้น ความคลุมเครือ และการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
7. เป็นผูม้องการณ์ไกล มีความสามารถในการมองภาพในอนาคต และทาํความฝันใหเ้ป็นจริง 
วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2537: 13-16) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการเป็นผูน้าํท่ีดี ไว้

ดงัน้ี 
1. แสดงความเป็นของแท ้หมายถึง ผูน้าํตอ้งแสดงความเช่ือมัน่ศรัทธาในส่ิงท่ีตนยดึถือต่อ ค่านิยม

เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริงในการกระตุน้และก่อใหเ้กิดความทะเยอทะยาน สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ
องคก์ารได ้สนบัสนุนคาํพดูของตนดว้ยการกระทาํ 

2. การมีวิสยัทศัน์ หมายถึง ผูน้าํมีความสามารถพินิจพิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งในและนอก
องคก์าร ในแง่มุมของอดีตและปัจจุบนั สามารถคาดคะเนและสร้างภาพฉายไปในอนาคตไดว้า่จะมีการ
เปล่ียนแปลงอะไร แลว้ส่ือสารภาพดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

3. ตอ้งกลา้ตดัสินใจ หมายถึง ตอ้งทาํการตดัสินใจท่ีเหมาะสม ทนักาล และตอ้งตดัสินใจ ภายใต้
ขอ้มูลและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากน้ีผูน้าํจะตอ้งกลา้รับผดิต่อผลการตดัสินใจใดๆท่ีเกิดข้ึน 

4. แสดงความใส่ใจ หมายถึง ผูน้าํตอ้งเลือกท่ีจะใส่ใจและสนใจในบางเร่ือง ควรจดัลาํดบั
ความสาํคญั ความเร่งด่วนของงานท่ีทาํ 
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5. สร้างความรู้สึกประทบัใจส่วนตวั หมายถึง ผูน้าํท่ีดีตอ้งสร้างศรัทธาและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูร่้วมงาน รู้จกัใชส่ื้อสารไม่เป็นทางการไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกับริหารความประทบัใจ และรู้จกัการท่ีจะ
สร้างภาพลกัษณ์ตวัเองอยา่งเหมาะสม 

6. มีความสนใจในการส่ือสารและเก่งคน หมายถึง มีทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 
สามารถใชค้นทาํงานใหส้าํเร็จตามท่ีตนตอ้งการ 

7. พฒันาตนเองอยูเ่สมอ หมายถึง ผูน้าํจะตอ้งมีการพฒันาลกัษณะการทาํงานใหดี้อยูเ่สมอ เพื่อนาํมา
ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคนอ่ืนๆ (2539: 398) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงไดร้วบรวม
จากผลการวิจยัมีดงัน้ี 

1. มีความเฉลียวฉลาด 
2. มีทกัษะในความคิด 
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4. มีทกัษะในเชิงการทูต รู้จกัผกูมิตรไมตรี 
5. มีทกัษะทางการพดู 
6. มีความรู้เก่ียวกบังาน 
7. มีทกัษะในการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
8. มีทกัษะในการชกันาํจูงใจผูอ่ื้น 
9. มีทกัษะทางสงัคมสูง 
สุพตัรา สุภาพ (2536: 51-52) กล่าวถึงบุคคลท่ีจะเป็นผูน้าํวา่ ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี คือ 
1. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. สามารถเขา้สงัคมกบัผูอ่ื้นได ้
3. มีความสามารถในการประนีประนอม ประสานประโยชน์ 
4. รู้จกัผูร่้วมงานอยา่งดีในทุกแง่ทุกมุม รู้ขีดความสามารถและขีดจาํกดั เพื่อจะไดแ้บ่งงานแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความสามารถอยา่งเหมาะสม และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีศิลปะในการบงัคบับญัชา รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา หา้มในส่ิงท่ีควรหา้ม ปล่อยในส่ิงท่ีควรปล่อย 

และมีความเดด็ขาด หากผูก้ระทาํผดิ ผดิระเบียบแบบแผนจนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
6. ตดัสินใจได ้และกลา้ท่ีจะตดัสินใจ เม่ือไดพ้ิจรณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ ผูน้าํท่ีไม่ยอมตดัสินใจ 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะขาดความเช่ือถือ 
7. รู้จกัเสียสละความพอใจของตนเพ่ือส่วนรวม 
8. รู้จกัเลือกคนดีมาใช ้
อานนัท ์ปันยารชุน (2541: 25-31) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะภาวะผูน้าํสาํหรับสงัคมไทยในยคุโลกาภิ

วตันว์า่ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ 
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1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีความสามารถทาํใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตาม เพราะมีความศรัทธาหรือมีบารมี 
3. มีความสามารถพดูหรือส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจได ้
4. มีวิสยัทศัน ์
5. มีการเรียนรู้ และหาประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
นนัทนา ธรรมบุศย ์(2538: 24-25) กล่าวถึงลกัษณะผูน้าํยคุใหม่วา่ ผูน้าํขององคก์ารในยคุปัจจุบนั

ตอ้งพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ และทนัต่อความเปล่ียนแปลงของโลก และใหค้วามเห็นวา่ผูน้าํยคุใหม่
ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. มีความรอบรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์าร 
2. เป็นผูท่ี้มองการณ์ไกลสามารถคาดการณ์ปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยา่งเป็น

ระบบ และหาแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์นั้นๆอีก ผูน้าํท่ีมองการณ์ไกลจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ีคือ 
2.1 ส่ือสารในส่ิงท่ีคาดการณ์ไวใ้หผู้อ่ื้นเกิดความเขา้ใจได ้
2.2 คาดการณ์ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 
2.3 สามารถวางแผนจากปัจจุบนัต่อไปถึงอนาคต 
2.4 เห็นช่องวา่งหรือโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

3. มีความรับผดิชอบ คาํวา่ รับผดิชอบในท่ีน้ีหมายถึง รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง หนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์าร 
ต่องาน ต่อผูร่้วมงาน และตระหนกัในความรับผดิชอบของตน 

4. มีความกระตือรอร้น มุ่งมัน่เอาจริงเอาจรังในการทาํงาน 
5. กลา้คิด กลา้ตดัสินใจและกลา้เส่ียง เพื่อใหบ้รรลุสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
6. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความอ่อนนอ้ม สุภาพนุ่มนวล ปรับตวัเขา้กบัคนไดง่้าย และสามารถโนม้นา้ว

จิตใจคนทาํงานร่วมกนัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความสามคัคีและประสานงานเป็นอยา่งดี 
7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัพฒันาและหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อปรับปรุงหน่วยงานใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ข้ึน 
8. มีทกัษะของความเป็นผูน้าํ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

8.1 ความเป็นผูน้าํระดบัโลก (Metaleadership) หมายถึงการเป็นผูมี้สายตายาวไกล  
(Foresight) สามารถมองเห็นแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
แรงผลกัดนัทางเทคโนโลยไีดท้ะลุปรุโปร่ง (Insight) 

8.2 ความเป็นผูน้าํมหภาค (Macroleadership) หมายถึง ความสามารถในการมองส่ิง 
ต่างๆในภาพท่ีกวา้งหรือมีวิสยัทศัน์ (Vision) และรู้จกัใชก้ลยทุธ์ (Strategy) ในการบริหารงาน 
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8.3 ความเป็นผูน้าํในระดบัจุลภาค (Microleadership) หมายถึง ความสามารถในการ 
รอบรู้ส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวกบัองคก์าร เช่น ระบบการบริหารงาน นิสยัใจคอ และความสามารถของลูกนอ้ง ฯลฯ 
ผูน้าํในระดบัจุลภาคจึงตอ้งมีทกัษะท่ีจาํเป็นอีก 2 ประการ คือ สามารถสร้างความไวว้างใจ และจดัหา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นต่อการปฏิบติังานใหแ้ก่ลูกนอ้ง 

9. มีคุณธรรม รู้วา่ส่ิงใดควรทาํ และส่ิงใดไม่ควรทาํ 
และจากงานวจิยัของ ดร.ทองคูณ  หงส์พนัธ์ (2547: บทคดัยอ่)  เร่ืองการวิจยัเพื่อจดัรูปแบบยทุธวิธี

การฝึกอบรมผูน้าํทอ้งถ่ินในการพฒันาชนบทปี 2521  พบวา่ ลกัษณะของผูน้าํท่ีดีท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ  คือ 
1. มีความเป็นผูน้าํคือมีความรู้ความเขา้ใจในสภาพของสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วฒันธรรม  ทนั

ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 
2. มีอุดมการณ์ทั้งคิด  พดูและทาํงานดว้ยสติปัญญา 
3. เป็นผูมี้ความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4. มีลกัษณะของผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชุมชน 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะภาวะผูน้าํตามแนวคิดต่าง ๆ 
               ผูเ้สนอแนวคิด 
 

คุณลกัษณะ 

ดูบริน สต
อกดิลส์ 

นอลท ์ บาร์
นาร์ด 

พระธรรม
ปิฎก 

มนูญ จุมพล เสริม
ศกัดิ์ 

วี
ระวฒัน์ 

ศิริวรรณ สุพตัรา อานนัท ์ นนัทนา ทองคูณ 

1. ความรอบรู้ - / / / / / / - - / - - / / 
2.การตดัสินใจ - - - / - - / - / - / - / - 
3. วิสยัทศัน ์ - / - - - - - / / - - / / / 
4.ความคิดสร้างสรรค ์ / / / - - - / / - / - - / / 
5.ศิลปะการสื่อสาร - - / - - - - - / / / / / / 
6.ศิลปะการจูงใจ - - - / - - / - - / - / - - 
7. มนุษยสมัพนัธ์ - / / - - / / - - / - - / - 
8.การจดัการความขดัแยง้ - - / - - - - - - - / - - - 
9.การประสานงาน - - - - / - - - - / - - - - 
10.ความอดทน / / - - - - / - - - - - - - 
11. ความรับผดิชอบ - - - / - / - - - - - - / - 
12. คุณธรรม/จริยธรรม - - - - / / - - - - - / / - 
13. วฒุิภาวะทางอารมณ์ / - / - - / - - - - - - - - 
14. การปรับตวั / / - - - - - / - - / - - / 
15.ความเชื่อมัน่ในตนเอง / / / - / - / / - - / - - - 

18 
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2.3  ความหมายและความสําคญัของศิลปวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
2.3.1 ความหมายของศิลปวฒันธรรม 
คาํวา่  ศิลปะ  ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  (2538:  783)  หมายถึง  ฝีมือ   

ฝีมือทางช่าง  การแสดงออกซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจใหป้ระจกัษ ์ ทั้งน้ี  ทวีเกียรติ  ชยัยงยศ  (2538:  16)  ไดใ้ห้
ความหมายศิลปวา่  หมายถึง  การแสดงออกเก่ียวกบัความศรัทธา  เช่ือถือ  ของแต่ละสมยั  และศิลป์   พีระ
ศรี  ไดใ้หค้วามหมายวา่  ศิลป  หมายถึง  วรรณคดี  ดนตรี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม  
ซ่ึงศิลปเหล่าน้ีทาํใหม้วลมนุษยเ์ป็นพี่นอ้งกนั  ศิลปไม่มีขอบเขต  ไม่มีเช้ือชาติ  ไม่มีการแก่งแยง่แข่งขนักนั
ในผลประโยชน์  ศิลปเป็นส่ือสาํคญัท่ีจะยกระดบัจิตใจของเราใหอ้ยูใ่นอาณาจกัรท่ีสูงส่ง  และใหค้วามหวงั
ในอนาคตอนัเป็นอุดมคติแก่เรา  (กรมศิลปากร.  2542:  145)   
 จึงอาจสรุปไดว้า่  ศิลป  คือ  การแสดงออกทางอารมณ์ดา้นความเช่ือ  ความศรัทธาผา่นทางวรรณคดี  
ดนตรี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม 
 ส่วนคาํวา่  วฒันธรรม  พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  (2538:  757)  ใหค้วามหมายวา่  
วฒันธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีทาํใหเ้จริญงอกงามแก่หมู่คณะ  วิถีชีวติของหมู่คณะ  และกรมศิลปากร  (2542:  
คาํนาํ)  ใหค้วามหมายวฒันธรรม  วา่  เป็นจิตวิญญาณ  และเทคนิครูปแบบในการดาํรงชีพ  และ
ความกา้วหนา้ทางศิลปวิทยาการในการพฒันาคุณภาพชีวติใหอ้ยูอ่ยา่งสุขกาย  สบายใจ   
 นอกจากน้ี  วฒันธรรมยงัเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญ  และเอกลกัษณ์ของชาติ  ประชาชนในชาติ
ท่ีเจริญแลว้ทั้งหลาย  จึงมีความภูมิใจ  ช่วยปกป้องรักษาวฒันธรรมของชาติดตน  เพื่อเอกลกัษณ์ของชาติให้
ดาํรงอยู ่ อีกทั้งวฒันธรรมยงัเป็นการรวมวถีิชีวิตของประชากรกลุ่มหน่ึง  และค่านิยมทางวฒันธรรม  เช่น  
ค่านิยมเก่ียวกบัความดี  ความชัว่  ค่านิยมเก่ียวกบัความสวยความงาม  ศิลปะ  บนัเทิง  และค่านิยมเก่ียวกบั
ความสุข  ความทุกขข์องคน  (สมาน  แสงมลิ  และ  สนิท  สมคัรการ  อา้งอิงจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
และทบวงมหาวิทยาลยั.  2545:  30) 
 พระยาอนุมานราชธน  (กรมศิลปากร.  2545:  79)  แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เผา่พนัธ์การดาํรงชีพ  (Life)  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตา  เผา่พนัธ์ของคน  การดาํรงชีพ  
เช่น  อาหาร  เส้ือผา้  ยารักษาโรค  ตลอดจนท่ีอยูอ่าศยั 
 กลุ่มท่ี 2  สงัคม  (Social)  เก่ียวขอ้งกบัครอบครัว  การทาํมาหากิน  การอยูร่่วมกนั  ตลอดจน
พฒันาการเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และการเมืองการปกครอง  บางประเทศรวมกนัเรียกวา่  สงัคมเศรษฐกิจ
การเมือง  (Social  economical  aspect) 
 กลุ่มท่ี 3 ศาสนาและจริยธรรม  (Religion)  เป็นเร่ืองของความเช่ือพื้นฐาน กิริยามารยาท  การ
ประพฤติตลอดจนจารีตประเพณี 
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 กลุ่มท่ี 4 สุนทรียศาสตร์  (Aesthetic)  เป็นเร่ืองของรสนิยมความงาม  ตลอดจนถึงการละเล่น
พื้นเมือง  เช่น  ภาพลกัษณ์ท่ีประชาชนแสดงออกในดา้นดนตรี  การละคร  ฟ้อนรํา  และภาพลกัษณ์ของท่ีอยู่
อาศยั 
 กลุ่มท่ี 5  ภาษาและวรรณกรรม  (Language)  เป็นเร่ืองของการสืบสาน  สืบทอดความรู้  เช่น  การ
พดู  การเขียน  และการอ่าน  เพื่อความเขา้ใจของเผา่พนัธ์ุ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร (2536:  37)  ใหค้วามเห็นวา่  ศิลปวฒันธรรม  มาจากคาํวา่  ศิลป  กบั 
วฒันธรรม  เร่ิมแพร่หลายในหนงัสือพิมพน์านกวา่  20  ปีมาแลว้  เพือ่ต่อตา้นการเมืองยคุเผดจ็การท่ีใช้
อาํนาจรับวฒันธรรมตะวนัตก  โดยเฉพาะวฒันธรรมอเมริกนัท่ีเขา้มาครอบงาํสงัคมไทยอยา่งงมงาย  ใน
ระยะแรกๆ  คาํวา่  ศิลปวฒันธรรม  จึงมีความหมายแคบๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดกทางวฒันธรรมท่ีควรแก่การ
ยกยอ่งช่ืนชมและอนุรักษ ์ เช่น  ศิลปวตัถุสถาน  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  และวรรณกรรม
เท่านั้น 
 ดงันั้น  ศิลปวฒันธรรม  จึงหมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติ  วิถีการดาํรงชีวิต  รวมทั้ง
ค่านิยมในเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีการปฏิบติั  สืบทอด  ยกยอ่งช่ืนชม  และอนุรักษสื์บต่อกนัเพื่อคงความเฉพาะตวั
ของชาติไว ้

2.3.2 ความสําคญัของศิลปวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษามีภารกิจหลกั  4 ประการ คือ  (วิจิตร  ศรีสอา้น.  2517:  10-11;  อา้งอิงจาก   

Higher  Education : Report  of  the  Committee  Appointed  by  the  Prime  Minister  under  the  
chairmanship  of  Lord  Robbins.  1963.  p.6-7) 

1) การสอนวิชาการ  และวิชาชีพเพื่อสนองความตอ้งการกาํลงัคนของสงัคม 
2) การวิจยัคน้ควา้เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
3) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
4) ถ่ายทอดวฒันธรรมและปลูกฝังการเป็นพลเมืองดี 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2530:  286-289)  เห็นวา่หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัตามหลกัสากลมี 4 ประการ   

และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัภารกิจท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมวา่  ภารกิจน้ีจะเกิดข้ึนในประเทศดอ้ย
พฒันาท่ีเคยเป็นอาณานิคมของประเทศตะวนัตกมาก่อน  โดยเป็นผูท่ี้สูญเสียเอกราชและวฒันธรรมของ
ตนเอง  เม่ือมีอิสรภาพกจ็ะตอ้งหนัมาเร่งส่งเสริมวฒันธรรมของตน  มหาวิทยาลยัจึงจะมีบทบาทในดา้น
วิชาการ  ความรู้  การคน้ควา้  เผยแพร่  และวิเคราะห์ประเมินเป็นหลกั   
 ทั้งน้ีทบวงมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดบทบาทและภารกิจดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของ
สถาบนัอุดมศึกษาไว ้ ดงัน้ี  (ทบวงมหาวิทยาลยั.  2533:  7-8)   

1. ภารกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ควรมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน  โดยไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะ 
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การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมไทยเท่านั้น  แต่รวมถึงการศึกษาท่ีเนน้ใหค้วามเขา้ใจในความเป็นไทยอยา่ง
ถ่องแท ้ และการพฒันาคุณลกัษณะใหม่ท่ีตอ้งการ  เพื่อนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัในประชาคมนานาชาติอยา่งมี
เอกลกัษณ์และศกัด์ิศรี 

2. สถาบนัอุดมศึกษาควรมุ่งส่งเสริมคุณลกัษณ์ทางวฒันธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึน 
แก่บุคคล  องคก์รและสงัคม  รวมถึงการสรรคส์ร้างบรรยากาศทางวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้ป็น
ตน้แบบแก่นกัศึกษา  อาจารย ์ และบุคคลภายนอก 

3. สถาบนัอุดมศึกษาควรผสมผสานงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการ 
เรียนการสอน  กิจกรรมนกัศึกษษ  ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆในสถาบนั  

4. องคก์รทางศิลปวฒันธรรมควรมีรูปแบบและโครงสร้างท่ีหลากหลายข้ึน  และมีทรัพยากร 
พอเพียงในแง่กาํลงัคน  เงินทุน  และความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนั 

2.3.3 บทบาทและการดําเนินงานด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
บทบาทการดาํเนินงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสถาบนัอุดมศึกษาไทย  ถือกาํเนิดมา 

นบัตั้งแต่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดรั้บการสถาปนาข้ึนในประเทศไทย  โดยมีบทบาทหรือภารกิจหลกัท่ี
สาํคญัดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  บทบาทน้ีในเวลาต่อมา
ไดถู้กกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั  วิทยาลยัและสถาบนัในสงักดักระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  
โดยต่างยอมรับภารกิจน้ีวา่เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีเดียวกนั  แต่ปัจจุบนับทบาท
และหนา้ท่ีดงักล่าวของสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ค่อยชดัเจน  และเป็นท่ีพึงของ
สงัคมตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป  ดว้ยเหตุผล  ดงัน้ี  (สุจริต  บวัพิมพ ์ และไสว  ชยัรัตน์.  2536:  122) 

1. สถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมและผลิตทรัพยากรมนุษยช์ั้นมนัสมองจาํนวนประมาณร้อย 
กวา่สาขาวิชาเพื่อออกไปพฒันาประชาชน  สร้างสรรคส์งัคมใหเ้จริญทดัเทียมนานาอารยะประเทศ 

2. สถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูน้าํในการศึกษา  คน้ควา้  วจิยั  ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละ 
วฒันธรรมเพ่ือความอยูร่อดของประเทศในยคุท่ีตอ้งมีการแข่งขนัระหวา่งประเทศมากข้ึน 

3. สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีอิสระเสรีทางความคิด  และวิชาการมากกวา่องคก์รใดๆใน 
ประเทศ  อาจจะกล่าวไดว้า่สถาบนัอุดมศึกษาเป็นภาพลกัษณ์ท่ีประชาชนคาดหวงัสูง  ทั้งน้ีเพื่อท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจะไดต้อบแทนและทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมดว้ย 
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัของรัฐ  ใน
รายงานการศึกษาวจิยั  เร่ือง  อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก  พบวา่  มีการกาํหนดหนา้ท่ีตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  คือ  ทาํหนา้ท่ีในการสอน  การวิจยั  การบริการทางวิชาการและการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  ในขณะท่ีพระราชบญัญติัของสถาบนัราชภฏัไดก้าํหนดหนา้ท่ีใหเ้ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินโดยตรง  โดยมุ่งส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
ของตนเอง  สรุปไดว้า่  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่จะมุ่งในความ
ผสมกลมกลืนศิลปสงัคมวฒันธรรมไทยกบันานาชาติ  (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  2540:  175-177)  



22 
 

 และจากรายงานผลการสมัมนาของทบวงมหาวิทยาลยั  เร่ืองการประเมินสมัฤทธิผลการจดั
การศึกษาของสถาบนัศึกษาเอกชน  สรุปไดว้า่  การประเมินการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมควรมีเกณฑก์าร
ประเมิน  ไดแ้ก่  (ทบวงมหาวิทยาลบั.  2540:  142) 

1. โครงสร้างขององคก์ร  หมายถึง  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  เช่น  ศูนยว์ฒันธรรม  ชมรม  สโมสร   
การเขา้เป็นสมาชิกสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  (สวช.)   

2. โครงสร้างหลกัสูตร  ควรเพิม่เน้ือหาในดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมในวิชาท่ีมีการเรียน 
การสอน  เช่น  เพิ่มเติมในวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาชีพ  วชิาเลือก/เลือกเสรี 

3. จดักิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 
4. การจดัสรรงบประมาณในดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5. การดาํเนินการวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม  และการเผยแพร่ทางวฒันธรรมในรูปส่ือต่าง ๆ  

ซ่ึงกิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีควรนาํมาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  อาจเป็นไปตามขอบข่ายของเน้ือหา
ทางวฒันธรรมไทยท่ีควรรณรงคแ์ละสืบสาน 10 ประการ  ประกอบดว้ย 

1. สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมาหกษตัริย ์
2. การเสริมสร้างองคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
3. ระเบียบวินยัและค่านิยม 
4. วิถีชีวิต  ครอบครัว  และชุมชนไทย 
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
6. ภาษาไทย 
7. คุณธรรมและจริยธรรม 
8. ภูมิปัญญาไทย 
9. การแต่งกายแบบไทย 
10. ศิลปกรรมไทย   

 

2.4 แนวคดิการจดักจิกรรมศิลปวฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2530:  293-297)  ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาวา่  ควรมีหนา้ท่ีในการศึกษา  คน้ควา้วิจยัทางดา้นศิลปวฒัฯธรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง  และหลากหลาย  เผยแพร่และใหบ้ริการแก่ประชาชน  ตลอดจนมีการสะสม  เกบ็รักษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  และวลัลภา  เทพหสัดิน  ณ อยธุยา  (2534:  10-11)  มีแนวคิดวา่  สถาบนัอุดมศึกษาควรมีหนา้ท่ี
สอน  วิจยั  จดันิทรรศการ  จดักิจกรรมต่าง ๆ  สาํหรับนิสิตนกัศึกษา  จดัพิพิธภณัฑ ์ การเผยแพร่และ
ใหบ้ริการวิชาการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  เช่น  การจดัอบรม  การจดัประชุม  สมัมนา  เป็นตน้  
ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่  การดาํเนินการภารกิจดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  มีหลากหลายรูปแบบการ
ดาํเนินงาน  ซ่ึงอาจสรุปรูปแบบการดาํเนินงานท่ีสาํคญัๆ ดงัน้ี 
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1. แนวคิดดา้นการสอนศิลปวฒันธรรม 
2. แนวคิดดา้นการวิจยัศิลปวฒันธรรม 
3. แนวคิดการบริการวิชาการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
4. แนวคิดการจดักิจกรรมนิสิตนกัศึกษาดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5. แนวคิดการบริหารจดัการดา้นศิลปวฒันธรรม 
2.4.1 แนวคดิด้านการสอนศิลปวฒันธรรม  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2540:  14)  ไดเ้สนอความเห็นเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ศิลปวฒันธรรมไวว้า่  การส่งเสริมการศึกษาไทยควรจดัการเรียนการสอนดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลย ี เอกลกัษณ์ในการทาํมาหากิน  และการดาํรงชีพ  ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
เพื่อใหเ้กิดความรักและภูมิใจในวฒันธรรมพ้ืนถ่ิน  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมรอบตวั 
 ในดา้นของกรมศิลปากร  (2541:  22)  ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน
วฒันธรรมในปัจจุบนัวา่  ควรแบ่งหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

1. หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  คือ  กระบวนการสอนวฒันธรรมพื้นบา้นหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เพื่อใหค้น 
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนฐาน  และพฒันาการของตนเอง  เป็นการจดัการเรียนการสอนในดา้น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ  ภูมิปัญญาและเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินสาขา
ต่าง ๆ  เช่น  การทาํมาหากิน  ภาษาถ่ิน  ประเพณี  ศิลปสาขาต่าง ๆ  

2. หลกัสูตรชาติ  คือ  กระบวนการความรู้ท่ีเป็นแบบมาตรฐานทัว่ไปของสงัคม  ประกอบดว้ย   
วิชาการต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มวิชาประวติัศาสตร์  สงัคมของชาติ  หนา้ท่ีพลเมือง  ศีลธรรมจริยธรรมของชาติ  
ภาษาประจาํชาติ  ศาสตร์แขนงต่างๆ  

2.4.2 แนวคดิด้านการวจัิยศิลปวฒันธรรม  
การวิจยัเป็นการคน้หาความจริงดว้ยวิธีการทางวิ?ยาศาสตร์  เพื่อใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและประจกัษแ์ก่ 

บุคคลทัว่ไป  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ ซ่ึงตอง้ประกอบดว้ย  3 ส่วนสาํคญั  คือ  วิธีการท่ีน่าเช่ือถือ  
เป็นท่ียอมรับ  และมีผลการวจิยัท่ีเป็นขอ้คน้พบใหม่  หรือความรู้ใหม่  (วิเชียร  เกตุสิงห์.  2537:  1) 
 การวิจยัทางศิลปวฒันธรรมใชห้ลกัการวิจยัเช่นเดียวกบัการวิจยัทางวทิยาศาสตร์  มีทั้งการวิจยัเชิง
ปริมาณ  และการวิจยัเชิงคุณภาพ  การวจิยัท่ีนิยมดาํเนินการ  คือ  การศึกษาจากเอกสาร  วรรณกรรม  หรือ
บทความต่าง ๆ  การศึกษาจากวตัถุ  จิตรกรรม  โบราณวตัถุโบราณสถาน  ประวติัศาสตร์  ฯลฯ  ท่ีเป็นขอ้มูล
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม  หรือการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีมีปรากฏอยูแ่ลว้งานทางดา้นศิลปวฒันธรรมเป็นงาน
ท่ีเป็นนามธรรมมากกวา่รูปธรรม  เป็นงานท่ีตอ้งมีสาํนึก  และมีรสนิยมมากกวา่การกระทาํอยา่งฉาบฉวย  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศิลปไม่ใช่แก่นของวฒันธรรม  แต่ศิลปเป็นภาพสะทอ้นของวฒันธรรม  (วิรุณ  ตั้งเจริญ.  
2543:  8) 
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 วิรุณ  ตั้งเจริญ  ไดเ้สนอแนะรูปแบบการวิจยัทางศิลปกรรมศาสตร์  ดงัน้ี  (วิรุณ  ตั้งเจริญ.  2543:  8-
9) 
 การวิจยัแบบกรณีศึกษา  เป็นการศึกษาศิลปินทั้งชีวิต  และการสร้างสรรคผ์ลงาน  ศึกษาตวัผลงาน
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  ทั้งเป็นการศึกษาระยะสั้นและระยะยาว 
 การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์  เป็นการวจิยัพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์  และความเป็นมาใน
เร่ืองราวต่าง ๆ 
 การวิจยัภาคสนาม  เป็นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน  กลุ่มชน  หมู่บา้นช่างท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ศิลปวฒันธรรมและบริบทต่าง ๆ  เช่น  ผลงานวิจยัศิลปพื้นบา้น  เป็นตน้ 
 การวิจยัสาํรวจ  เป็นการวิจยัท่ีใชข้อ้มูลจากการสาํรวจ  หรือการใชแ้บบสอบถามเป็นหลกั  ซ่ึง
สามารถนาํมาใชร่้วมกบังานวิจยัรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์  หรือการประยกุตใ์ชก้บัการ
วิจยัทางดา้นศิลปศึกษา 
 การวิจยัทดลอง  เป็นการวจิยัโดยทดลองปฏิบติัโดยตรง  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการ
หรือกลวิธีในการสร้างสรรคง์านศิลปะในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น  การทดลองสร้างสรรคภ์าพพิมพหิ์น 
 การวิจยัผสมผสานระเบียบวธีิวิจยั  เป็นการวิจยัท่ีสามารถประยกุตร์ะเบีบวิธีวิจยัต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการแสวงหาองคค์วามรู้  เช่น  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์กใ็ชท้ั้งการวิจยัเอกสาร  การวิจยั
สาํรวจ  การวจิยัภาคสนามผนวกกนั 

2.4.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริการวชิาการด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัมหิดล  (2539:  5)  ใหนิ้ยามของการบริการวิชาการวา่  เป็นการบริการท่ีเกิดข้ึนอยา่ง 

ต่อเน่ือง  และเป็นการบริการวิชาการใหก้บับุคลล หรือกลุ่มบุคคล  และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั  
ประเภทของการใหบ้ริการวชิาการยงัแบ่งเป็น  ประเภกใหเ้ปล่า  ประเภทใหบ้ริการโดยไม่มุ่งผลกาํไร  และ
ประเภทหารายได ้ ส่วนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีความเห็นวา่  งานบริการวิชาการเป็นกลไก  หรือ
เคร่ืองมือท่ีจะนาํพาไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพราะเน้ือของงานบริการวิชาการ  
หมายถึง  การพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการ  หรือพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของบุคคลและหน่วยงาน  
การพฒันาองคค์วามรู้และการสร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสงัคมภายนอก  ผลพลอย
ได ้ คือ  รายไดท่ี้จะนาํมาพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศและพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว  
(มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  2537:  บทนาํ)       
 ส่วนรูปแบบการใหบ้ริการวชิาการมีหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การ
บริการวิชาการผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ การใหค้าํปรึกษา  การวเิคราะห์ตวัอยา่ง  การจดันิทรรศการและการแสดง  
(สุชาดา  ชินะจิตร.  2540:  271-277) 
 การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการพฒันาความรู้  ทกัษะ  ทศันคติและการปฏิบติังานของคนใหดี้ข้ึน  
การฝึกอบรมเป็นการกระทาํเพื่อทาํใหค้นทาํเป็น  คิดเป็น  และสามารถชกันาํใหค้นท่ีผา่นการอบรมไปแลว้
ไดล้งมือปฏิบติัจริง  โดยการฝึกอบรมมีขั้นตอนหลกั  3  ขั้นตอน  คือ  ก่อนการอบรมตอ้งมีการศึกษาปัญหา  
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หาขอ้บกพร่อง  ขณะทาํการอบรมตอ้งพยายามขจดัปัญหาขอ้ขอ้งใจและขอ้บกพร่องต่าง ๆ  และหลงัการ
อบรมตอ้งมีการตรวจสอบผลการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขการฝึกอบรมในคร้ังต่อไป  (เฉลียว  บุรีภกัดี  
และ  สุวกิจ  ศรีปัดถา.  2527:  109) 

2.4.4 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมนิสิตนักศึกษาด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม       
การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  มีความจาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมนกัศึกษาใหเ้หมาะสม 

กบัสภาพแวดลอ้มและการเรียนการสอนเพื่อเป็ฯประโยชน์  ดงัน้ี  (สาํเนาว ์ ขจรศิลป์.  2537:  12-13)   
1. เพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัของสถาบนัอุดมศึกษา  เช่น  การปฐมนิเทศนกัศึกษา   

การดาํเนินงานเก่ียวกบัวินยันกัศึกษา 
2. เพื่อช่วยใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน  โดยการจดับริการท่ีสาํคญั  เช่น   

บริการอาหาร  แนะแนว  อนามยั  ทุนการศึกษา  และบริการจดัหางาน  เป็นตน้ 
3. เพื่อช่วยพฒันานกัศึกษา  ใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา  สงัคม  เอกลกัษณ์   

อารมณ์  ร่างกาย  และจิตใจ  ตลอดจนการฝึกนกัศึกษาใหมี้ลกัษณะผูน้าํและเป็นพลเมืองท่ีดี 
4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน  และพฒันา 

นกัศึกษา 
5. เพื่อช่วยสถาบนัอุดมศึกษาในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
นอกจากน้ี  สาํเนาว ์ ขจรศิลป์  (2537:  210-213)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 

ศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาวา่มีปัญหา  ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจและการสนบัสนุนกิจกรรมศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร  ทั้งน้ีอาจเป็น 

เพราะไม่เขา้ใจ  และไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของวฒันธรรมท่ีมีต่อประเทศ 
2. ขาดแคลนงบประมาณ  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณนอ้ยกวา่กิจกรรมนกัศึกษาประเภทอ่ืน   
3. ขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรท่ีมีความสามารถทางศิลปวฒันธรรมแขนง 

ต่าง ๆ  เพราะผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามสนใจ   
4. ขาดแคลนสถานท่ี  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ถานท่ีเพื่อการแสดง  และ 

สถานท่ีตั้งชมรมกิจกรรม 
5. ขาดลกัษณะผูน้าํ  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมท่ีนกัศึกษาจดัข้ึนในปัจจุบนัมี  3  ประเภท  ไดแ้ก่   

ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  และวนันกัขตัฤกษ ์ ดา้นวฒันธรรมพื้นบา้น  และดา้นหลกัฐานทาง
วฒันธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพ่ือรักษาสืบทอด  หรือเผยแพร่วฒันธรรม  จึงขาดกิจกรรมเพ่ือการ
แกไ้ขและพฒันาวฒันธรรม 

6. ขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี  กิจกรรมส่วนมากจะเนน้เร่ืองวิธีการและเน้ือหา  ทาํใหน้กัศึกษา 
ทัว่ไปไม่ค่อยทราบข่าวการจดักิจกรรม 

7. นกัศึกษาขาดความสนใจ  ปัจจุบนัมีกิจกรรมอ่ืน ๆนอกเหนือจากกิจกรรมนกัศึกษา  นกัศึกษา 
จึงใหค้วามสนใจกบัส่ิงต่างๆ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆมากกวา่ 
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2.4.5 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรม 
ประเวศ  วะสี  (2538:  62)  ใหค้วามเห็นวา่  ยทุธศาสตร์วฒันธรรมกบัการพฒันาโดยทัว่ไป  คือ   

กองทุนและการบริหารงานดา้นวฒันธรรม  และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ  ควร
มีการเพิ่มเงินกองทุนวฒันธรรมใหมี้จาํนวนมากพอ  และการบริหารงานขององคก์รควรเป็นองคก์รท่ีอิสระ  
และกรมศิลปากร  (2541:  83-84)  ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาคุณภาพศิลปวฒันธรรมไทยใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จวา่  ประกอบดว้ย   

1. ผูบ้ริหารตอ้งจริงจงักบันโยบายปฏิบติั 
2. การเนน้แผนปฏิบติัการ 
3. การระดมใชท้รัพยากรเพื่อการรณรงค ์
4. การมอบภาระส่วนรวมเป็นตวันาํการสนบัสนุนดว้ยกาํลงัคนและงบประมาณ 
5. การใหก้าํลงัใจ  สร้างแรงผลกัดนัแก่ผูอ้นุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกไทย 
6. การตั้งศูนยป์ฏิบติัการเฉพาะในเร่ือง  การพฒันาคุณภาพศิลปวฒันธรรมไทยกระจายไปใน

ภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั้งน้ีอุทยั  บุญประเสริฐ  (2536:  2-4)  ใหค้วามเห็นวา่  ภารกิจการบริหารงานดา้นวฒันธรรมทั้ง 

ระบบจะตอ้งประกอบดว้ย  การจดัระบบงานวฒันธรรม  การช้ีนาํ  การกาํหนดทิศทางการทาํงาน  การ
ดาํเนินงานหรือการปฏิบติัการการส่งเสริม  การสนบัสนุน  และการติดตาม  โดยมีจุดมุ่งหมายหรือผลสาํเร็จ
ของงานอยูท่ี่ตวัคนและสงัคม  ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปของการเห็นคุณค่า  มีการยดึถือปฏิบติั  มีการอนุรักษ ์ 
มีการส่งเสริมเผยแพร่  มีการพฒันาใหก้า้วหนา้หรือเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 สุรัฐ  ศิลปอนนัต ์ (2539:  คาํนาํ)  กล่าววา่  ระบบการบริหารจดัการวฒันธรรมของชาติจะบรรลุ
เป้าหมายได ้ ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั 2 ประการ  คือ 

1. นโยบายเพื่อแกปั้ญหาวฒันธรรมท่ีชดัเจน  ครอบคลุมปัญหาทุกองคป์ระกอบของเน้ือหา
วฒันธรรม  เช่น  ดา้นการดาํรงชีพ  ภาษา  ศาสนา  ศิลปกบัสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 

2. มีระบบ  กระบวนการ  เทคนิค  และเคร่ืองมือในการดาํเนินการ  ไดแ้ก่  ขอ้มูลการคน้ควา้วิจยั  
การเผยแพร่ปลูกฝัง  การทาํนุบาํรุงรักษา  การสืบทอด  การพฒันาอยา่งเหมาะสมถูกตอ้งตาม
ประเภทของปัญหาวฒันธรรมนั้น ๆ 

นอกจากน้ี  อญัชลีพรรณ  อมรวิวฒัน์  (2536:  185)  ใหค้วามเห็นวา่นอกจากบทบาทหนา้ท่ีในการ 
บริหารและการวางแผนแลว้  ทิศทางการดาํเนินงานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต  มีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั  การกาํหนดขอบเขตงานท่ีชดัเจน  ตลอดจนมีการประชาสมัพนัธ์  
ซ่ึงเป็นกลยทุธ์สาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารบริหารงานวฒันธรรมดาํเนินไปสู่เป้าหมาย 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง  การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ใชว้ิธีการวจิยัเชิงสาํรวจและดาํเนินการตาม
ขั้นตอน  ดงัน้ี  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั                
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล  และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ             
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  335  คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี  ไดแ้ก่  นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2557 โดยใชก้ารคาํนวนจากสูตรยามาเน่ (Krejcie & Morgan.  1970)  ท่ีมีความคลาดเคล่ือน 
0.5  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 181 คน จากนั้นจึงทาํการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  random  sampling)   
ดงัแสดงในตารา 2 
 
ตาราง 2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามคณะ 

ที ่ คณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 คณะศึกษาศาสตร์ 15 8 
2 คณะมนุษยศาสตร์ 15 8 
3 คณะวิทยาศาสตร์ 42 23 
4 คณะสงัคมศาสตร์ 13 7 
5 คระแพทยศาสตร์ 24 13 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 8 
7 คณะสหเวชศาสตร์ 18 10 
8 คณะเภสชัศาสตร์ 15 8 
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 40 22 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 8 
11 วิทยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ยนื 16 9 
12 วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 15 8 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที ่ คณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
13 วิทยาลยัโพธิวชิชาลยั 19 10 
14 สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 10 5 

15 
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

16 8 

16 คณะพลศึกษา 15 8 
17 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 18 10 
18 คณะเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑก์ารเกษตร 15 8 
 รวม 335 181 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํ
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม โดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. เอกสาร  หนงัสือ  ส่ิงพิมพต่์าง ๆ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํคญัในการเสริมสร้างภาวะ 
ผูน้าํ  และแนวคิดการจดักิจกรรมศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา  รวมทั้งแบบสอบถามของเสถียร  
แป้นเหลือ  (2550:  146-147)     

2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้น 
ศิลปวฒันธรรมของนิสิตสโมสรนิสิต โดยสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น  และแนวทางการจดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรมของนิสิตสโมสรนิสิต   

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง   
(Validity)  แลว้จึงนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try  Out)  กบันิสิตนิสิตสโมสรนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จาํนวน  30  คน  เพื่อวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก                   

โดยหาค่าร้อยละ  25  ของกลุ่มคะแนนสูง-กลุ่มคะแนนตํ่า  จากนั้นใชก้ารทดสอบที  (t-test)  เพื่อคดัเลือกขอ้
คาํถามท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่  1.761  ข้ึนไป  ไวเ้ป็นขอ้คาํถามเพ่ือการวิจยั  (Ferguson.  1981:  180)  
สาํหรับขอ้คาํถามท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่เกณฑ ์ ผูว้จิยัจะไดน้าํมาปรับปรุงเน้ือหาและสาํนวนภาษา
ร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุอีกคร้ัง 
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5. นาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  โดยวิธีการวิเคราะห์คา่สมั  
ประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach.  1970:  46)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัเท่ากบั  .92 
 ลกัษณะของแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรมของ
นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   แบบสอบถามน้ีเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  5 ระดบั  ตามแบบ ของไลเคิร์ท  (Likert  Scale)  และในตอนทา้ย
ของแบบสอบถามแต่ละดา้น  จะมีขอ้คาํถามแบบปลายเปิด  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม  ผูว้ิจยักาํหนดค่านํ้าหนกัของคะแนน  ดงัน้ี 
   คะแนน  5   หมายถึง     ผูต้อบตอ้งการมากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง     ผูต้อบตอ้งการมาก 
   คะแนน  3   หมายถึง     ผูต้อบตอ้งการปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง     ผูต้อบตอ้งการนอ้ย 
   คะแนน  1   หมายถึง     ผูต้อบตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
   
 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ ์ 
ดงัน้ี 
   ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00 หมายถึง     ผูต้อบมีความตอ้งการจาํเป็น   
          ในระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50 หมายถึง     ผูต้อบมีความตอ้งการจาํเป็น   
          ในระดบัมาก 
   ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50 หมายถึง     ผูต้อบมีความตอ้งการจาํเป็น   
          ในระดบัปานกลาง 
   ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50 หมายถึง     ผูต้อบมีความตอ้งการจาํเป็น   
          ในระดบันอ้ย 
   ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50 หมายถึง     ผูต้อบมีความตอ้งการจาํเป็น  

      ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการ  ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามใหก้บันิสิตจาํนวน  181  คน  ดว้ยตนเอง  และรับคืนดว้ยตนเอง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา  และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
เคร่ีองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์คา่สถิติพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศึกษา  โดยหาค่า  
ความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ท่ี  1  เพื่อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น 
ในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสําหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ท่ี  2  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็น 
ในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบที  (t-test) ส่วนตวัแปรคณะ/สาขาวิชา   ชั้นปีท่ีศึกษา  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  ในกรณีท่ีพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่  โดยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffé) 

4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด  นาํมาพิจารณารวบรวมขอ้คิดเห็น  เสนอผลการ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย  และนาํไปใชป้ระกอบการอภิปรายผลการวจิยั 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสร้างรูปแบบของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํ 
ดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 ค่าความถ่ี 
1.2 ค่าร้อยละ 

2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   2.1 หาค่าอาํนาจจาํแนกแบบสอบถามโดยใชก้ารทดสอบที  (t-test) 
   2.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  
(Cronbach.  1970:  46) 
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3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 การทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามตวัแปรเพศ   

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบที  (t-test) 
 3.2 การทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามตวัแปรคณะ/
สาขาวิชา   ชั้นปีท่ีศึกษา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way  ANOVA)            
ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่  โดยวธีิการของเชฟเฟ  
(Scheffé) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อใหก้ารแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 N แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
              x̄ แทน   ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution 
 F แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 
 SS แทน   ผลบวกกาํลงัสองของความเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ีย (Sum of Squares) 
 MS แทน   ค่าเฉล่ียของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df แทน   ระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 p แทน   ค่าความน่าจะเป็นของสถิติท่ีใชท้ดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 
 * แทน   มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

4.1 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดว้ิเคราะห์และเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบายโดยเรียงลาํดบัหวัขอ้เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละ 
 ตอนที ่2 การศึกษาความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับ
นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นรายขอ้และโดยรวม โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที ่3 การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม 
สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ 
ที (t – test for independent sample) ส่วนชั้นปีท่ีศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา วิเคราะห์โดยการหาความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างกนัอยา่งมี 
นยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) (Ferguson. 1981: 190) 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 จาํนวนและค่าร้อยละของนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจาํแนกตาม 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานะ 
   1.1 ชาย                                                                                           
   1.2 หญิง 

 
69 
112 

 
38.10 
68.90 

รวม 181 100.00 
2. กลุ่มสาขาวิชา   
    2.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 84 46.40 
    2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 59 32.60 
    2.3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 38 21.00 

รวม 181 100.00 
3. ชั้นปีท่ีศึกษา   
    3.1 ชั้นปีท่ี 1 9 5.00 
    3.2 ชั้นปีท่ี 2 73 40.30 
    3.3 ชั้นปีท่ี 3 56 30.90 
    3.4 ชั้นปีท่ี 4 และสูงกวา่ 43 23.80 

รวม 181 100.00 
  
 จากตาราง 3 แสดงวา่จาํนวนนิสิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน  181 คน เป็นนิสิตชาย
จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 38.10) และเป็นนิสิตหญิง จาํนวน 112 คน (ร้อยละ 68.90)   
 ดา้นกลุ่มสาขาวิชา พบวา่เป็นนิสิตสงักดักลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 
84 คน (ร้อยละ 46.40) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาํนวน 59 คน (ร้อยละ 32.60) และกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน 38 คน (ร้อยละ 21.00)  
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 ดา้นชั้นปีท่ีศึกษา พบวา่เป็นนิสิตเป็นชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 9 คน (ร้อยละ 5.00 ) ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 73 
คน (ร้อยละ 40.30) ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 56 คน (ร้อยละ 30.90) และชั้นปีท่ี 4 และสูงกวา่ จาํนวน 43 คน 
(ร้อยละ 23.80) 
 
 ตอนที ่2  การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม 
สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า
คะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นราย
ขอ้ 
 

 
ความต้องการเสริมสร้างภาวะผู้นําด้านศิลปวฒันธรรม 

N = 181 ระดับความ
ต้องการจําเป็น x̄ S.D 

1.  ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 4.23 0.72 มาก 
2. ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ 4.13 0.75 มาก 
3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.34 0.75 มาก 
4. การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความซ่ือสตัย ์ 
ความเสียสละ ความรับผดิชอบ ความขยนัอดทน ระเบียบวินยั  
ความสามคัคี 

4.23 0.75 มาก 

5. การตดัสินใจ 4.28 0.74 มาก 
6. เทคนิคการพดูโนม้นา้วจิตใจ 4.26 0.76 มาก 
7. การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม 4.17 0.82 มาก 
8. การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม 4.23 0.77 มาก 
9. การพดูเพื่อเปล่ียนความเช่ือ ความคิด 3.99 0.84 มาก 
10. ความรู้ในการกาํหนดจุดมุ่งหมายในอนาคต 4.23 0.72 มาก 
11. วิธีการกาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีดี 4.29 0.74 มาก 
12. วิธีการใชน้ํ้ าเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 4.24 0.81 มาก 
13. การแสดงออกทางกิริยาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 4.19 0.77 มาก 
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ตาราง 4  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็น 
รายขอ้ (ต่อ) 
 

 
ความต้องการเสริมสร้างภาวะผู้นําด้านศิลปวฒันธรรม 

N = 181 ระดับความ
ต้องการจําเป็น x̄ S.D 

14. การส่ือสารในท่ีประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.27 0.73 มาก 
15. การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.25 0.81 มาก 
16. การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 4.26 0.75 มาก 
17. การปรับตวั 4.20 0.79 มาก 
18. การบริหารงานแบบยดืหยุน่ 4.18 0.78 มาก 
19. ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม 4.06 0.83 มาก 
20. ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย 4.08 0.90 มาก 
21. ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม 4.06 0.90 มาก 

โดยรวม 4.20 0.50 มาก 
 
 จากตาราง 4  แสดงวา่นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความตอ้งการจาํเป็น
เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.56) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตาม
สถานะ 
 

ความตอ้งการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

(n = 181) 
ชาย  

(n = 69) 
หญิง  

(n = 112) 
x̄ S.D. ระดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความตอ้งการ

จาํเป็น 
โดยรวม 4.16 0.50 มาก 4.21 0.50 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในสถานะเพศชายและ
เพศหญิง มีตอ้งการจาํเป็นเพือ่เสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปรกลุ่มสาขาวิชา 
 

 
จากตาราง 6  แสดงวา่นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความตอ้งการเสริมสร้าง

ภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

(n = 181) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

(n = 84) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

(n = 59) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
 

(n = 38) 
x̄ S.D. ระดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความตอ้งการ

จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความตอ้งการ

จาํเป็น 
โดยรวม 4.29 0.48 มาก 4.21 0.40 มาก 3.96 0.60 มาก 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปรชั้นปีที่ศึกษา 
 

ความตอ้งการ
เสริมสร้างภาวะ

ผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

ชั้นปีที่ 1 
(n = 9 ) 

ชั้นปีที่ 2 
(n = 73 ) 

ชั้นปีที่ 3 
(n = 56 ) 

ชั้นปีที่ 4 และสูงกวา่ 
(n = 43 ) 

x̄ S.D. ระดบั 
ความ
ตอ้งการ
จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความ
ตอ้งการ
จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความ
ตอ้งการ
จาํเป็น 

x̄ S.D. ระดบั 
ความ
ตอ้งการ
จาํเป็น 

โดยรวม 4.00 0.38 มาก 4.23 0.48 มาก 4.29 0.51 มาก 4.05 0.50 มาก 
 

จากตาราง 7 แสดงวา่นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3  และชั้น ปีที่ 4 และสูงกวา่ มีตอ้งการจาํเป็น  
เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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 ตอนที ่3 การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับ
นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปร สถานะ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชก้ารทดสอบ ที (t - test) สาํหรับตวัแปร กลุ่มสาขาวิชา และชั้นปีท่ีศึกษา วเิคราะห์โดยการหาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงในตาราง 6 - 9 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิต
สโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมจาํแนกตามสถานะ 
 

 
ความตอ้งการเสริมสร้างภาวะผูน้าํ 

ดา้นศิลปวฒันธรรม 

ชาย 
(n = 69) 

หญิง 
(n = 112) 

t p 

x̄ S.D. x̄ S.D. 
โดยรวม 4.16 0.50 4.21 0.50 -.67 0.50 

 
 จากตาราง 8 นิสิตชาย  และนิสิตหญิงสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความตอ้งการ
จาํเป็นเพื่อเสริม สร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิต
สโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปร กลุ่มสาขาวิชา 
 

ความตอ้งการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F p 

 
โดยรวม 

 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
178 
180 

2.855 
42.544 
45.399 

1.428 
0.239 

5.973 0.003 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่นิสิตท่ีเรียนกลุ่มสาขาวิชาต่างกนั มีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัแสดงใน
ตาราง 8 
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ตาราง 10  การทดสอบความแตกต่างของ ความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม 
ของนิสิตสโมสรนิสิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรม โดยรวม จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 
 

กลุ่มสาขาวิชา 
 
x̄ 
 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
4.29 4.21 3.96 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

4.29  
 

  
* 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4.21    
* 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.96  
 

  
 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา่ นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม แตกต่างกบันิสิตกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิต
สโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จาํแนกตามตวัแปร ชั้นปีท่ีศึกษา 
 

สมรรถภาพเชิงวิชาชีพ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df 
 

SS MS F p 

 
รวม 

 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
177 
180 

1.839 
43.560 
45.399 

0.613 
0.246 

2.491 0.062 

 
 จากตารางท่ี 11 แสดงวา่นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ระดบัชั้นปีต่างกนั  
มีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 12 ค่าความถ่ีของขอ้เสนอแนะของนิสิตต่อความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ระดบัความถ่ี 
1. เนน้ความรู้ในเร่ืองของทกัษะการพดู  การส่ือสาร 28 
2. นิสิตส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะผูน้าํ 25 
3. ความคาดหวงัจากการใหค้วามรู้ทางศิลปวฒันธรรมจะก่อใหเ้กิดกิจกรรมทาง
วฒันธรรมเพ่ิมข้ึน 

18 

4. เป็นการเสริมสร้างท่ีดี  เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 18 
5. กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมมีนอ้ย 17 
6. ควรใหค้วามสาํคญัในการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 
 

จากตารางท่ี 12  นิสิตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น
ศิลปวฒันธรรม สาํหรับนิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดงัน้ี เนน้ความรู้ในเร่ืองของทกัษะ
การพดู  การส่ือสาร  นิสิตส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะผูน้าํ  ความคาดหวงัจากการใหค้วามรู้ทางศิลปวฒันธรรม
จะก่อใหเ้กิดกิจกรรมทางวฒันธรรมเพ่ิมข้ึน  เป็นการเสริมสร้างท่ีดี  เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  
กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมมีนอ้ย  ควรใหค้วามสาํคญัในการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
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บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ความมุ่งหมายของการวจิยั 

1. เพื่อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต 
สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับ 
นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งในภาพรวมและเป็นรายขอ้  จาํแนกตามเพศ  กลุ่มสาขา
วิขา  และชั้นปีท่ีศึกษา 

3. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต 
สโมสรนิสิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5.2 สรุปผลการวจิยั 

1. นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะ 
ผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ 

2. นิสิตชาย  และนิสิตหญิงสโมสรนิสิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความตอ้งการจาํเป็น 
เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และไม่แตกต่างกนั 

3. นิสิตท่ีเรียนกลุ่มสาขาวิชาต่างกนั มีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น 
ศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4. นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระดบัชั้นปีต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อ 
เสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ และการสาํรวจความตอ้งการ 
จาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางศิลปวฒันธรรม  พบวา่  คุณลกัษณะภาวะผูน้าํทางศิลปวฒันธรรมท่ี
จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างตามลาํดบัความสาํคญั  ดงัน้ี 

5.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5.2 วิธีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
5.3 การตดัสินใจ 
5.4 การส่ือสารในท่ีประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.5 การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 
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5.6 เทคนิคการพดูโนม้นา้วจิตใจ 
5.7 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5.8 วิธีการใชน้ํ้ าเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความร้สึก 
5.9 ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 
5.10 การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม ในจิตใจ  เช่น ความซ่ือสตัย ์ ความเสียสละ   

 ความรับผดิชอบ  ความขยนัอดทน  ระเบียบวินยั  ความสามคัคี  
5.11 การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม 
5.12 ความรู้ในการกาํหนดจุดม่งหมายในอนาคต 
5.13 การปรับตวั 
5.14 การแสดงออกทางกิริยาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก 
5.15 การบริหารงานแบบยดืหยุน่ 
5.16 การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม 
5.17 ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ 
5.18 ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย 
5.19 ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม 
5.20 ความรู้ดา้น พหุวฒันธรรม 
5.21 การพดูเพื่อเปล่ียนความเช่ือ  ความคิด 

 
5.3 อภปิรายผล 

1. การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต 
สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในภาพรวม  พบวา่นิสิตสโมสรนิสิตมีความตอ้งการจาํเป็นใน
การเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก  และพิจารณาในรายขอ้คาํถามพบวา่                     
มีความตอ้งการจาํเป็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนิสิตเห็นความสาํคญัของการนาํทกัษะ
ทางดา้นภาวะผูน้าํไปใชใ้นการดาํเนินการของฐานะนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  คือ
ตอ้งมีความสามารถในการนาํนิสิตคนอ่ืนๆ ปฏิบติักิจกรรมนิสิตอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้ ดงัท่ีไพฑูรย ์ เจริญพนัธุ
วงศ ์ (2530 : 5 )  ใหค้วามเห็นวา่ใหค้วามเห็นวา่  พฤติกรรมความเป็นผูน้าํจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ผูน้ั้นมี
คุณสมบติัและภาวะผูน้าํ  มีความสามารถและมีลกัษณะผูน้าํเหมาะสมเพียงใด  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนกคื็อ  
ในกรณีท่ีผูน้าํจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อใหท้นักบัสถานการณ์โลกปัจจุบนั  ผูน้าํขององคก์าร
จะตอ้งทาํการรณรงค ์ ติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้ใจ  และรับทราบวิถีทางและนโยบาย  
ตลอดจนความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง  เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานของ
บุคลากรภายในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ  ผูน้าํจึงตอ้งมีความสามารถในการจูงใจคนใหท้าํงาน  อาจกล่าว
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ไดว้า่ผูน้าํเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์าร  และในแง่ของศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีกระแสการ
อนุรักษเ์พิ่มข้ึน  เพื่อรองรับการเขา้สู่อาเซีนอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  อาจเป็นสาเหตุใหนิ้สิตมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ในเร่ืองของการจดัการศิลปวฒันธรรม  การสร้างสรรคพ์ฒันาศิลปะภูมิ
ปัญญาไทย  และความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม  เพื่อการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม  ตามท่ีวลัลภา                 
เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2538 : 151)  ท่ีกล่าวไวว้า่  กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมเป็นการพฒันาใหน้กัศึกษามี
ความเป็นไทย  ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของชาติ  ช่ืนชมศิลปวฒันธรรม  ระเบียบ  ประเพณี  ดนตรี  นาฏศิลป์
ไทย  และพฒันานกัศึกษาใหมี้บุคลิกภาพ  มีความสามคัคี  มีความประพฤติท่ีดีงาม  ทั้งน้ีจากงานวจิยัของพร
พิมพ ์ สารักษ ์ (2556 : 58)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษาเห็นดว้ยกบักิจกรรม
นกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นอ่ืนๆเห็นดว้ยในระดบัมาก  ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมไม่ตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา  นกัศึกษาไม่รู้ถึงคุณค่าความสาํคญัของ
ศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร  รวมถึงนกัศึกษายงัขาดความคิดสร้างสรรคเ์ชิงอนุรักษว์ฒันธรรม  จึงเป็นสาเหตุ
ทาํใหน้กัศึกษามองไม่ค่อยเห็นถึงความสาํคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น 
ศิลปวฒันธรรม 

จึงเห็นไดว้า่กิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมยงัไดรั้บความสนใจนอ้ยทั้งในแง่ท่ีมหาวิทยาลยัจดั
กิจกรรมใหแ้ก่นิสิต  และในแง่ท่ีนิสิตจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมข้ึนเอง  

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม               
ของนิสิตชาย  และนิสิตหญิงสโมสรนิสิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ อาจเน่ืองมาจากนิสิตขาย  และนิสิตหญิงเห็นถึงความสาํคญัของ
ทกัษะภาวะผูน้าํในการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหนา้ท่ีการเป็นนิสิตสโมสรนิสิต  สามารถนาํความรู้มา
ใชป้ระโยชนใ์นการจดักิจกรรมนิสิตดา้นศิลปวฒันธรรมในทางสร้างสรรคซ่ึ์งนอกเหนือจากการจดักิจกรรม
เพื่ออนุรักษเ์พยีงอยา่งเดียว  ความตอ้งการในการขยายกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการ
สร้างเอกลกัษณ์ของนิสิตเอง  จึงทาํใหนิ้สิตมีความตอ้งการในการพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ  และเสริมสร้าง
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดงัท่ีสาํเนาว ์ ขจรศิลป์  (2538 : 117)  กล่าววา่ นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
โดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่งวยัรุ่นตอนปลายและผูใ้หญ่ตอนตน้  นกัศึกษาทั้งหญิงและชายต่างมีพละกาํลงัและ
ความคิด  มีความสนใจและความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น  นกัศึกษาจึงมีความพร้อมอยา่งเตม็ท่ีในการเรียนรู้  
และการทาํงานอยา่งเขม้แขง็อดทนดว้ยอุดมการณ์และความบริสุทธ์ิใจ  และทั้งน้ีจากงานวจิยัของ  นวรัตน์  
โฉมงาม (2556 : 62)  ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  พบวา่  นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงมีทศันคติต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในแต่ละดา้นและโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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3. นิสิตท่ีเรียนกลุ่มสาขาวิชาต่างกนั มีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้น 
ศิลปวฒันธรรม ในภาพรวมแตกต่างกนั  โดยนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยมีีความตอ้งการ
จาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมต่างกบักลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจ
เน่ืองมาจากการเรียนในศาตร์ท่ีแตกต่างกนั  ความสนใจท่ีต่างกนัจึงส่งผลใหค้วามตอ้งการแตกต่างกนั  การ
ทาํกิจกรรมของนิสิตกจ็ะเนน้ในดา้นท่ีต่างกนัออกไป  โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยอีาจจะให้
ความสาํคญักบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํใหนิ้สิตห่างไกลจากศิลปวฒันธรรมออกไป  
รวมถึงในดา้นของภาวะผูน้าํนิสิตในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยอีาจจะไม่เห็นความสาํคญั  เพราะเนน้
ไปท่ีการใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานมากกวา่การใชก้าํลงัคน  จึงทาํใหนิ้สิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยมีีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมแตกต่างไป  ดงัท่ีชาญชยั  
อินทรประวติั  (2545 : 4-5)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีนอ้ยเกินไป  อาจเป็นเพราะ
นกัศึกษาสนใจในวิชาการ  ตอ้งการเรียนเพียงอยา่งเดียว  หรือเป็นนกัศึกษาท่ีไม่สนใจอะไรเลย  หรือ
นกัศึกษาเกบ็ตวั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสหสวรรษ  ผลอรรถ  (2551 : 69)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์นต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาท่ีศึกษาใน
คณะวิชาท่ีต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาดา้นวิชาการ  ดา้นศิลป วฒันธรรม  ดา้น
การบาํเพญ็ประโยชนแ์ละโดยรวมแตกต่างกนั  อาจเน่ืองมาจากลกัษณะการเรียนและกิจกรรมเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละวิชาท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา  รวมทั้งความแตกต่างท่ีเกิดจาก
บุคลิกภาพ  และความสนใจ 

4. นิสิตสโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระดบัชั้นปีต่างกนัมีความตอ้งการจาํเป็นเพื่อ 
เสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจ
เน่ืองมาจากนิสิตสโมสรแต่ละชั้นปีมีการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมของสโมสรนิสิตตามๆกนัมาจากรุ่นพี่  
ไดรั้บแนวคิด  แนวปฏิบติัท่ีส่งผา่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง  จึงไม่ไดมี้การพฒันาการจดักิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ  
ทั้งน้ีการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง  พฒันานิสิตสโมสรใหมี้ความพร้อมในการทาํหนา้ท่ีนิสิตสโมสรยงัมีไม่
เพียงพอท่ีจะสามารถสร้างสรรค ์ อนุรักษ ์ ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมได ้ ดงัท่ี  สุชาญ  โกศิน  (2539 : 1) กล่าว
วา่  กิจกรรมช่วยพฒันานกัศึกษาใหรู้้จกัทาํงานเป็นทีม  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ฝึกการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจ  มีความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความรับผดิชอบ  ตลอดจนพฒันาวฒิุภาวะทางอารมณ์  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นพคุณ  สุดประเสริฐ  (2552 : 62)  ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์  ดนตรี  พบวา่นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัชั้นปีแตกต่างกนั  มี
ความคิดเห็นต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์  ดนตรี  โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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5. จากการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสามารถ 
กาํหนดรูปแบบเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมการเสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมสาํหรับนิสิต โดยควรมี
หวัขอ้เน้ือหา ดงัน้ี 

5.1 ความรู้เกีย่วกบัภาวะผู้นําและบทบาทหน้าทีข่องผู้นํา  นิสิตจาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั 
ภาวะผูน้าํ  และบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่  ความหมายของผูน้าํ  ความสาํคญัของผูน้าํ  
คุณสมบติัของผูน้าํ  คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดี  ทั้งน้ีตามความคิดเห็นของนิสิตใหค้วามเห็นวา่  นิสิตท่ีเขา้มา
เป็นนิสิตสโมสรยงัขาดทกัษะในการนาํผูอ่ื้น  นาํนิสิต  ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อการเป็นผูน้าํในอนาคตการทาํงาน
ได ้ นิสิตบางคณะยงับริหารงานสโมสรนิสิตไดไ้ม่ประสบความสาํเร็จ  กิจการสโมสรนิสิตไม่เขม้แขง็ 
ดงันั้นความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํและบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํจึงเป็นพื้นฐานท่ีนิสิตสโมสรนิสิตควรไดรั้บเพื่อ
พฒันาภาวะผูน้าํใหเ้พิ่มข้ึนในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของคณะในการทาํหนา้ท่ีแทนนิสิตทุกคน  เพือ่ใหนิ้สิตมี
ความรู้สามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการการดาํเนินงานของสโมสรนิสิตไดอ้ยา่งริเร่ิมสร้างสรรค ์ นาํ
การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์  สอดคลอ้งกบัจุมพล  หลิมพานิช  (2539 : 352)  กล่าวถึง
คุณลกัษณะของผูน้าํวา่  ตอ้งมีความรู้  ความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคนิค  รู้จกัวิธีการทาํงาน  รู้จกับทบาท  รู้จกั
การวางแผนการทาํงาน  เป็นตน้  โดยเฉพาะผูน้าํท่ีมีความรอบรู้ยิง่เพิ่มความน่าเช่ือถือแก่ผูร่้วมงานมากข้ึน 
 ดงันั้นหากนิสิตสโมสรนิสิตในฐานะเป็นตวัแทน  เป็นผูน้าํนิสิตมีความรู้พื้นฐานดา้นน้ี  จะช่วยให้
นิสิตมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  สามารถดาํเนินงานสโมสรนิสิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.2 ศิลปะการส่ือสารและการจูงใจ  นิสิตจาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสาร  และการจูงใจ 
ในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่  หลกัการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร  การส่ือสารดว้ยนํ้าเสียงและอารมณ์ คุณสมบติั
ของนกัพดู  วธีิการพดูจูงใจโนม้นา้วใจ  ทั้งน้ีตามความคิดเห็นของนิสิตใหค้วามเห็นวา่  นิสิตสโมสรควร
ไดรั้บการพฒันาทกัษะการพดูในท่ีชุมชน  พฒันาทกัษะการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ  ทกัษะการพดูจูงใจ
เพื่อโนม้นา้วความคิดเห็นเพือ่นนิสิตอยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงทกัษะการส่ือสารเป็นทกัษะท่ีมีความ
จาํเป็นสาํหรับการทาํงานร่วมกนักบับุคคลหลายฝ่าย  หลายหน่วยงาน  การทาํงานเป็นทีมท่ีตอ้งอาศยัการ
ส่ือสารเพ่ือการดาํเนินงานใหส้าํเร็จ  ดงัท่ีอานนัท ์ ปันยารชุน  (2541 : 28)  กล่าววา่  ผูน้าํสาํหรับสงัคมไทย
ในยคุโลกาภิวตัน์นั้น  ตอ้งมีความสามารถในการพดู  การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งเขา้ใจ และตามแนวคิด
ของคูนส์; และดอนเนล (Koontz;  and Donnel.  1976:  822) ท่ีกล่าววา่การเป็นผูน้าํท่ีดีนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุด
จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีผูน้าํตอ้งสร้างความเขา้ใจ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการเขา้ถึงความแตกต่างของ
มนุษย ์ ความสามารถในการชกัจู.และใหก้าํลงัใจในการปฏิบติังาน  และความสามารถในการพฤติ
กรรมการบริหารได ้
 5.3 ความรู้ด้านการจัดการศิลปวฒันธรรม  นิสิตจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในการบริหารจดัการศิปล
วฒันธรรม  ในเร่ืองต่างๆ  ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม  ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย  ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม  ความรู้ดา้นวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นความรู้พื้นฐานใน
การบริหารจดัการงานดา้นศิลปวฒันธรรม  ช่วยส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเขา้ใจในงานศิลปวฒันธรรมมากข้ึน  
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ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเปล่ียนมุมมอง  เปล่ียนแนวคิดในการสร้างกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมในรูปแบบ
ใหม่  เพราะเน่ืองจากมีความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง  และมีความรู้เร่ืองพหุวฒันธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
จาํเป็นต่อการปรับตวัของสงัคมยคุปัจจุบนั และไม่ทอดท้ิงในเร่ืองของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
เพื่อนาํมาผสมผสานใหเ้กิดวฒันธรรมร่วมสมยั ดงัท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัของรัฐ  ในรายงานการศึกษาวิจยั  เร่ือง  อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก  
พบวา่  มีการกาํหนดหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  คือ  ทาํหนา้ท่ีในการสอน  การวิจยั  การบริการ
ทางวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ในขณะท่ีพระราชบญัญติัของสถาบนัราชภฏัไดก้าํหนด
หนา้ท่ีใหเ้ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัทอ้งถ่ินโดยตรง  โดยมุ่งส่งเสริม
วฒันธรรมและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของตนเอง  สรุปไดว้า่  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่จะมุ่งในความผสมกลมกลืนศิลปสงัคมวฒันธรรมไทยกบันานาชาติ  
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  2540 : 175-177)  ทั้งน้ีจากการศึกษาเอกสารพบปัญหาการจดักิจกรรม
ศิลปวฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษาวา่  หน่ึงในประเดน็ปัญหาท่ีพบคือ  ขาดลกัษณะผูน้าํ  กิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมท่ีนกัศึกษาจดัข้ึนในปัจจุบนัมี  3  ประเภท  ไดแ้ก่  ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  เทศกาล  
และวนันกัขตัฤกษ ์ ดา้นวฒันธรรมพ้ืนบา้น  และดา้นหลกัฐานทางวฒันธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
เพื่อรักษาสืบทอด  หรือเผยแพร่วฒันธรรม  จึงขาดกิจกรรมเพ่ือการแกไ้ขและพฒันาวฒันธรรม (สาํเนาว ์ 
ขจรศิลป์.  2537:  210-213)   

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
  จากการศึกษาพบวา่  นิสิตสโมสรนิสิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีความตอ้งการใน
การเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  จึงควรนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้น
การพฒันากิจกรรม  พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม  รวมทั้ง
เห็นถึงความสาํคญัในการใหค้วามรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการดา้นวฒันธรรมแก่นิสิต  นอกเหนือจากท่ีบรรจุ
เป็นหลกัสูตรเฉพาะแลว้  เพือ่ใหนิ้สิตมีความรู้สามารถนาํมาพฒันางานศิลปวฒันธรรมในเชิงสร้างสรรคไ์ด ้
 ข้อเสนอแนะในการจัยคร้ังต่อไป 

1. มีการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรม   
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนิสิต 

2. มีการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  ในแง่ของความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ดา้นศิลปวฒันธรรม  ความคาดหวงัต่อกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  ทศันคติต่อกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 

3. การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมใหเ้ป็นไปในเชิงสร้างสรรค ์  
เชิงพฒันา  นอกเหนือจากการอนุรักษ ์ สืบสาน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การสํารวจความต้องการจาํเป็นเพือ่เสริมสร้างภาวะผู้นําด้านศิลปวฒันธรรม   

สําหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความต้องการจาํเป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ําด้าน
ศิลปวฒันธรรมสําหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํท่ี
ตอ้งการเสริมสร้าง  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงจะนาํไปพฒันาเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างภาวะผูน้าํดา้นศิลปวฒันธรรมต่อไป   

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํทางดา้นศิลปวฒันธรรมของ
นิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   แบบสอบถามน้ีเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  5 ระดบั  ตามแบบ ของไลเคิร์ท  (Likert  Scale)  และในตอนทา้ย
ของแบบสอบถามแต่ละดา้น  จะมีขอ้คาํถามแบบปลายเปิด  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง          ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 1.  เพศ   ชาย 
     หญิง 
 2. กลุ่มสาขาวิชา 
     กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
 3. ชั้นปีท่ีศึกษา 
     ชั้นปีท่ี 1 
     ชั้นปีท่ี 2 
     ชั้นปีท่ี 3 
     ชั้นปีท่ี 4  และสูงกวา่ 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามความต้องการจําเป็นเพือ่เสริมสร้างภาวะผู้นําทางด้านศิลปวฒันธรรมของนิสิต
สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
     5   หมายถึง     คุณลกัษณะท่ีท่านตอ้งการเสริมสร้างมากท่ีสุด 
     4   หมายถึง     คุณลกัษณะท่ีท่านตอ้งการเสริมสร้างมาก 
     3   หมายถึง     คุณลกัษณะท่ีท่านตอ้งการเสริมสร้างปานกลาง 
     2   หมายถึง     คุณลกัษณะท่ีท่านตอ้งการเสริมสร้างนอ้ย 
     1   หมายถึง     คุณลกัษณะท่ีท่านตอ้งการเสริมสร้างนอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ เร่ืองท่ีตอ้งการเสริมสร้าง 
ระดบัความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ      

2 ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ      

3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      

4 
การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม   เช่น ความซ่ือสตัย ์ ความเสียสละ       
ความรับผดิชอบ  ความขยนัอดทน  ระเบียบวินยั  ความสามคัคี 

     

5 การตดัสินใจ      

6 ศิลปะการจูงใจ 
 6.1 เทคนิคการพดูโนม้นา้วจิตใจ      

 6.2 การพดูเพือ่ใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม      

 6.3 การพดูเพือ่ใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม      

 6.4 การพดูเพือ่เปล่ียนความเช่ือ  ความคิด      

7  การสร้างวิสยัทศัน ์
 7.1 ความรู้ในการกาํหนดจุดม่งหมายในอนาคต      

 7.2 วิธีการกาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีดี      

8 ศิลปะการส่ือสาร 
 8.1 วิธีการใชน้ํ้ าเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก      

 8.2 การแสดงออกทางกิริยาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก      

 8.3 การส่ือสารในท่ีประชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ      
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ขอ้ เร่ืองท่ีตอ้งการเสริมสร้าง 
ระดบัความตอ้งการ 

5 4 3 2 1 
9 การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง      
10 การสร้างมนุษยสมัพนัธ์      
11 การปรับตวั      
12 การบริหารงานแบบยดืหยุน่      
13 ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม      
14 ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย      
15 ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรม      

 
ตอนที ่3  ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม / ความต้องการเพิม่เติมในการเสริมสร้างความรู้ด้าน 
   ศิลปวฒันธรรม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ข้อคาํถาม ค่าอาํนาจจําแนก 
ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 2.329 
ความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ 3.295 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 3.695 
การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม   เช่น ความซ่ือสตัย ์ ความเสียสละ  ความรับผดิชอบ  
ความขยนัอดทน  ระเบียบวนิยั  ความสามคัคี 

2.789 

การตดัสินใจ 2.789 
เทคนิคการพดูโนม้นา้วจิตใจ 4.569 
การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม 4.595 
การพดูเพื่อใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม 5.133 
การพดูเพื่อเปล่ียนความเช่ือ  ความคิด 2.415 
ความรู้ในการกาํหนดจุดม่งหมายในอนาคต 2.818 
 วิธีการกาํหนดจุดมุ่งหมายท่ีดี 2.705 
วิธีการใชน้ํ้ าเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก 4.290 
การแสดงออกทางกิริยาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก 3.295 
การส่ือสารในท่ีประชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 8.267 
การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 6.247 
การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 2.818 
การปรับตวั 2.032 
การบริหารงานแบบยดืหยุน่ 2.131 
ความรู้ดา้นการจดัการศิลปวฒันธรรม 2.755 
ความรู้ดา้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปะภูมิปัญญาไทย 3.157 
ความรู้ดา้น พหุวฒันธรรม 4.941 
 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั   α  .915 
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