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58252208 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คำสำคัญ : การบริหารกิจกรรมนักศึกษา, กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาว ชวัลภา พรหมาซุย: แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ : ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
สายสุดา เตียเจริญ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่ งเสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ คณะ สั งกั ด
มหาวิทยาลั ยอีสเทิร์น เอเชีย จำนวน 11 คณะ ผู้ให้ ข้อมู ลคณะละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บ ริห าร จำนวน 1 คน
อาจารย์ จำนวน 1 คน เลขานุการ จำนวน 1 คน นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรมมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. การบริห ารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการพัฒนาปรับปรุง
ตามลำดับ 2. แนวทางการพั ฒ นาการบริห ารกิ จกรรมนัก ศึก ษาด้ านกิ จกรรมส่งเสริมศิ ลปะและวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้แก่ 1.ด้านการวางแผน ประกอบด้วย ควรกำหนดการประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู้ในกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒ นาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและ
สะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 2. ด้านการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย ควรปรับปรุงระยะเวลา
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้าน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ ต รงตามแผนที่ ว างไว้ และควรปลู ก ฝั งจิ ต สำนึ ก ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
ประกอบด้วย ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมี
การตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด 4.ด้านการพัฒนาปรับปรุง ประกอบด้วย ควรนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป
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ACTIVITIES, EASTERN ASIA UNIVERSITY THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR
SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D.
The purposes of this research were to find: 1) Educational Administration Management on
encouraging arts and cultures for Student Affairs in Eastern Asia University 2) The Guidelines of
Educational Administration for Students Affairs on encouraging arts and cultures for Student Affairs in
Eastern Asia University Research Population Samples consisted of 11 faculties in Eastern Asia University.
There were 6 research informant from every faculty which were 1 executive, 1 instructor, 1 secretary and
3 students from each faculty. There were 66 research participants in total. Research instruments were
questionnaires on Educational Administration for Student affairs on arts and cultures in Eastern Asia
University. Frequency value, Percentage, Arithmetic Average, Standard Deviation, Content Analysis.
The result found out 1. Educational Administration for Student affairs on arts and cultures
in Eastern Asia University are in a great performance as a whole. This is the result of Arithmetic Average
which is showed respectively: Plan , Do, Check, and Act. 2. The Guidelines of Educational Administration
for Students Affairs on encouraging arts and cultures for Student Affairs in Eastern Asia University are:
1)Strategies which are: 1) The Student Affairs should set the meeting goals and brief the strategies before
every single Arts and Cultures Activities. 2) The Student Affairs should set the proper and proficient
implementation plan for student activities relating to the objectives of every single subject that they are
studying. 3) The location for every activity should be well-prepared and convenient. 4) The university
should plan to allocate the budget efficiently and sufficiently for the activities in every single major and
faculty at the university. 2. Objective Plan which are: 1) The Student Affairs should adjust and manage
the time and duration of the activities associated to the plan. 2) The activities should meet the fixedtime schedule. 3) The organization should encourage every staff and student in the university to realize
that participating in Arts and Cultures Activities is crucial. 3. Inspection and Evaluation which are: 1) The
organization should inspect and evaluate the plan and project to set the course of the activities into the
same direction 2) The organization should develop and improve the procedure of inspection and
evaluation to reach the most efficient indicators of the project. 4. Improvement which are: 1) The
Student Affairs should enhance the evaluating processes so that the activities can be evaluated
practically. 2) The university should use the result from the evaluation to make progress on student
activities.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้าอิส ระฉบับ นี้สําเร็จได้ด้ว ยดี เพราะได้รับ ความกรุณ าจากผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.สายสุด า เตีย เจริญ อาจารย์ที่ป รึก ษาการค้น คว้า อิส ระและเป็น ผู ้ต รวจสอบเครื่อ งมือ วิจัย ได้
กรุณาให้ความช่ว ยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความใส่ใจและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบการ
ค้น คว้าอิสระ รวมถึง อาจารย์ ดร.จิรวัฒ น์ วีรังกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ก รุณ าให้คําปรึก ษาและข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์แ ก่ผู้วิจัย ส่งผลให้การค้น คว้า
อิส ระนี้มีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ในความกรุณ าของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ นายมนูญ พรหมาซุยและนางเสาวลักษณ์ พรหมาซุย บิดา มารดาที่รักยิ่ง
ของผู้วิจัย ที่เป็นกําลังใจ เป็นแรงผลักดัน มอบทุนทรัพย์ คอยช่วยเหลือ ดูแลและสนับสนุนทุกอย่าง
ด้ว ยดีเ สมอมา ทํา ให้ก ารค้น คว้าอิส ระฉบับ นี้สํา เร็จ ลุล ่ว งด้ว ยดี คุณ ความดี และคุณ ค่าแห่ง ความ
พยายามนี้ ผู้วิจัย ขอมอบแด่บูร พคณาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณ าให้ความรู้
อบรมสั่งสอนมาโดยตลอด จนทําให้ผู้วิจัยประสบความสําเร็จ จากนี้ผู้วิจัยจะนำความรู้ที่ได้รั บจาก
การศึก ษาเล่า เรีย นนี ้ท ำประโยชน์ให้ม ากที่สุด เท่าที่จ ะสามารถทำได้เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป
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บทที่ 1
บทนำ
กระแสการเปลี ่ย นแปลงของโลก สัง คมยุค ใหม่ซึ ่ง เรีย กว่า เป็น ยุค โลกาภิว ัต น์ ยุค ไร้
พรมแดนกั ้น มีก ารติด ต่อ สื ่อ สารกัน อย่า งทั ่ว ถึง และรวดเร็ว ในทั ่ว โล ก ทำให้ก ารหลั ่ง ไหลของ
วัฒ นธรรมและวัต ถุทั ้ง ทางชาติต ะวัน ตก ชาติต ะวัน ออกที ่มีอิท ธิพ ลมากขึ้น การเปลี ่ย นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีเสรีภ าพ และด้ว ยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ประชากรทุกคน
จึงควรต้องเข้าใจ ปรับ ตัว และเตรียมตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสั งคมให้ม ากขึ้น
ซึ่งสิ่งที่จ ะทำให้ป ระชากรในสังคมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
ได้ การสร้างประชากรให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ
การสร้างประชากรให้มีคุณ ภาพ แต่ล ะประเทศจะมีวิธีการสร้า งคุณ ภาพให้ประชากรที่
แตกต่างออกไป ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากเพียงไร แต่พื้นฐานของการสร้างคุณภาพให้กับ
ทุกคนในสังคม ก็จ ะมีความเกี่ย วพัน กับการสร้างประชากรด้ว ยระบบการศึกษา ในประเทศใดที่
ประชากรมีคุณภาพ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้ ประเทศนั้นย่อมเป็น
ประเทศที่จะสามารถพัฒนาและก้าวนำประเทศอื่น ๆ ของโลกนี้ได้
การศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ
ขึ้น ไปในทุก ยุค ทุก สมัย การมีค วามรู้จ ะทำให้ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่แ ละดำเนิน ชีว ิต ได้อ ย่า งมี
คุณภาพมากขึ้น ในปัจจุบันทุกคนจึงตั้งใจที่จะเรียนในระดับที่สูงที่ สุด เพื่อพัฒนาตนเองตั้งแต่การ
เรีย นรู ้ใ นโรงเรีย นระดับ อนุบ าล จนมาถึง การเรีย นรู้ใ นมหาวิท ยาลัย ระดับ อุด มศึก ษา ดัง นั ้น
มหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ป ระเท ศ ช าติใ น อน าคต ซึ ่ง ป ระเท ศ ไท ยก็เ ป็น อีก ห นึ ่ง ป ระเท ศที ่ม ีค วา ม ต ระห นัก ถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ในประเทศให้มี
การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื ่อ ง ทั ้ง การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
การศึก ษาทุก ระบบมีค วามสำคัญ ไม่ยิ่ง หย่อ นไปกว่า กัน ในทุก ระดับ การศึก ษาต่า งมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตทั้งสิ้น เมื่อทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าของ
สังคม ประชากรทุกคนจึงต่างมีความคาดหวังที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุด ที่จะสามารถ
มีก ำลัง ในการศึก ษาได้ คือ การได้เ ข้า รับ การศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ที ่เ ป็น สถาบัน การศึก ษา
ในระดับ อุดมศึกษา เป็น สถาบัน การศึกษาในระดับที่สูงที่สุด มหาวิทยาลัยจึงเป็นอีกหนึ่งสถาบัน
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ในสัง คมไทยที่ท ุก คนต่า งให้ค วามสนใจและต้อ งการจะเข้า มาศึก ษาเล่า เรีย นเพื ่อ หวัง จะได้รับ
ความรู้ มีความสามารถและนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลต่อไป
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เมื่อ ทุก คนมีจุด มุ่งหมายได้รับ การเรีย นรู้ในระดับ อุด มศึก ษาเพื่อ นำความรู้ไปใช้พัฒ นา
ตนเอง การเรียนรู้ที่จ ะต้องทำให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงต้องเป็นการเรีย นรู้ที่ส ามารถให้นักศึกษา
นำประโยชน์ม าใช้ได้ในทุก ๆ ด้า น ซึ่ง ถ้า เป็น เช่น นั้น แล้ว การเรียนรู้แ ต่เฉพาะในห้อ งเรีย นที่อ ยู่
เพีย งหน้า กระดานคงไม่เ พีย งพอต่อ การเรีย นรู ้ใ นปัจ จุบ ัน ที ่ก ้า วเข้า สู ่โ ลกในยุค โลกาภิว ัต น์ที ่
นัก ศึก ษาจะต้อ งได้ร ับ การพัฒ นาทั ้ง ทางด้า นวิช าการและด้า นการทำกิจ กรรมทั ้ง 5 ด้า น คือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังคำที่ได้กล่าวไว้ว่า"การเรียน
ทำให้ค นมีง านทำ กิจ กรรมสอนให้ค นทำงานเป็น " จากคำกล่า วข้า งต้น จึง ท ำให้ท ราบได้ถ ึง
ความสำคัญของการเรียนและกิจกรรมซึ่งการทำกิจกรรมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียน
เพื ่อ ให้ได้จ ุด มุ ่ง หมายเพื่อ สนองตอบความต้อ งการตามจุด เน้น ของสถาบัน อุด มศึก ษา
ตามคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ที่ดีข องนัก ศึก ษาที่ก ล่า วมาข้า งต้น นั้น นัก ศึก ษาจะต้อ งมีทัก ษะ
บุค ลิก อุป นิส ัย ที ่ส ามารถดำรงชีว ิต และปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มที ่เ กิด ขึ ้น ดัง นั ้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมุ่งเน้นสร้างกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่สอดรับอันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ในตัว ของนัก ศึกษา และมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชียได้ต ระหนักเห็น
ความสำคัญ ดัง กล่า วข้า งต้น จึง ได้ด ำเนิน งานตามภารกิจ ของสถาบัน อุด มศึก ษาด้ว ยปรัช ญา
ปณิธ าน ที่เน้น การผลิต บัณ ฑิต ให้เป็น ผู้มีป ระสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงานและมีจ ริย ธรรมในการ
ดำรงชีวิตมีความสามารถในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการปรับตัวกับสภาวการณ์และถึงพร้ อมด้วย
ปัญ ญาอัน เป็น สากล ในด้านการพัฒ นานัก ศึก ษาการดูแ ลนัก ศึก ษาเมื่อเข้า ศึก ษาที่มหาวิท ยาลัย
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย ได้จ ัด บริก ารความต้อ งการพื ้น ฐานครอบคลุม ทั ้ง ด้า นการ
รัก ษาพยาบาล ทุน การศึก ษา สิ ่ง สนับ สนุน การเรีย นการสอน การให้ค ำปรึก ษา การจัด อบรม
พัฒ นานักศึกษา อีกทั้งยังมีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจ กรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของนัก ศึก ษา การบรรยายพิเ ศษจากวิท ยากรระดับ ชาติ การแข่ง ขัน กีฬ า การบำเพ็ญ
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ประโยชน์ การส่ง เสริม อนุรัก ษ์ ศ ิล ปะและวัฒ นธรรมให้มีค วามสอดคล้อ งกับ ปรัช ญา ปณิธ าน
มหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1
ซึ่ง วัต ถุป ระสงค์ข องการพัฒ นาบัณ ฑิต ในอุด มคติข องมหาวิท ยาลัย คือ การสร้า งกรอบ
ทิศ ทางของคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์ข องบัณ ฑิต คือ การสร้า งแนวทางการดำเนิน งานพัฒ นา
บัณฑิตและสร้างกรอบการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาบัณฑิตโดยมีเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อที่จะ
พัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ถึงพร้อมใน
การทำงานและมีขีด ความสามารถในระดับ สากลสอดคล้อ งกับ ความต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิต ใน
สาขาอาชีพ ต่า ง ๆ นอกจากนี้ยังส่ง เสริม การพัฒ นาบัณ ฑิต ไทยให้มีค วามเป็น เลิศ ที่ห ลากหลาย
เพื่อ สนองตอบความต้อ งการตามจุด เน้น ของสถาบัน อุด มศึก ษา กล่าวคือ ผลิต บัณ ฑิต ที่ส ะท้อ น
ตามจุด เน้น ของสถาบัน เป็น บัณ ฑิตที่เก่งทั้งวิช าการและวิช าชีพโดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพนั้น ๆ กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็น
บัณ ฑิต ของมหาวิท ยาลั ย ที่ได้ชื่อ ว่า บัณ ฑิต นัก ปฏิบัติ โดยมีอ าจารย์ป ระจำชมรมนัก ศึก ษาคอย
แนะนำและให้ค ำปรึก ษาเพื ่อ ให้ก ารดำเนิน การจัด กิจ กรรมของนัก ศึก ษาเป็น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ และเดิน ไปในทิศ ทางที่ถูก ต้อ งเหมาะสม นอกจากกิจ กรรมทางด้า นวิช าการแล้ว
มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึ กษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
การจัดกิจกรรมร่วมกับ การเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรให้ความสนใจ
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้อื่น ได้อ ย่า งมีค วามสุข 2
ดังนั้น การจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งเน้นให้มนุษย์มีความพัฒ นาทางด้านความรู้แล้ว ยังต้ องจัด
การศึกษาให้พัฒนาในทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดกิจกรรมจึงเป็น
สิ่งที่จ ะทำให้ก ารพัฒ นามนุษย์ให้เป็น ไปตามเป้าหมาย ทำได้โ ดยง่ายยิ่งขึ้น และในกระบวนการ
เรีย นรู้ ต้อ งมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูก ต้อ งเกี่ยวกับ การเมือ งการปกครองในระบอบประชา ธิป ไตย
1

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ประจำปีก ารศึก ษา 2559 (ปทุม ธานี: คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , 2559), 3.
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545).
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อัน มีพ ระมหากษัตริย์ท รงเป็ น ประมุข รู้จัก รัก ษาและส่งเสริม สิท ธิ หน้าที่ เสรีภ าพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศัก ดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ มีค วามภาคภูมิใจในความเป็น ไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่ว นรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรมของ
ชาติ การกีฬ า ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น ภูม ิป ัญ ญาไทย และความรู้อ ัน เป็น สากล ตลอดจนอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 3 การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ได้นั้น ก็ต้องเริ่ม
จากการปลูก ฝัง ให้เข้า ใจและเห็น ถึง ความสำคัญ ทางศิล ปะและวัฒ นธรรม เพราะศิล ปะและ
วัฒ นธรรมคือสิ่งที่จ ะทำให้คนเราไม่ลืม รากเหง้าและเข้าใจการดำรงชีวิตของสังคมอย่างแท้จริง
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของคนในชาติโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ในความเป็น มนุษย์ที่มีจิตใจงามรักสงบดำรงยึดมั่นในศีล ธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออก
อย่างมีระเบียบแบบแผนที่ทำให้เกิดความภูมิใจและสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้เป็นที่
พึ่งแก่ผู้อื่นได้นำไปสู่สันติสุข สันติธรรม 4
ดัง นั ้น กิจ กรรมนัก ศึก ษาในด้ า นส่งเสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมจึง เป็น กิจ กรรมแห่ง การ
เรียนรู้และเข้าใจชีวิต มีความสำคัญและน่าสนใจในการศึกษาเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป
ปัญหาของการวิจัย
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย เป็น สถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาที ่ผ ลิต บัณ ฑิต เพื ่อ ให้ม ี
คุณ ภาพตามคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียทุกคนนอกจากจะได้รับการศึกษาในคณะและสาขาที่ตนเอง
เรีย นอยู ่ทั ้ง ในภาคทฤษฎีแ ละปฏิบ ัต ิแ ล้ว ยัง มีก ิจ กรรมต่า ง ๆ มากมายที ่เ ป็น หนึ ่ง ในหน้า ที ่
ที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบั ติ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีห ลายรูปแบบ หลายกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้เลือ กปฏิบ ัติเพราะการเรีย นในมหาวิท ยาลัย นอกเหนือ จากนัก ศึก ษาต้อ งลงทะเบีย นเรีย นใน
หน่วยกิตต่าง ๆ ให้ครบตามจำนวนที่หลักสูตรได้กำหนดไว้แล้ว นักศึกษายังต้องปฏิบัติกิจกรรมให้
ครบตามจำนวนชั่วโมงที่ทางมหาวิท ยาลัยได้กำหนดไว้ด้วย มิเช่นนั้นนักศึกษาก็จะไม่สามารถผ่าน
การประเมิน ผลในด้านคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ได้ ซึ่งมีผ ลทำให้นัก ศึก ษาไม่มีคุณ สมบัติเพีย ง
3

เรื่องเดียวกัน.
4 สุดารัตน์ เทพพิมล, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555).
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พอที่จะสามารถเข้าพิธี ป ระสาทปริญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาในแต่
ละกิจ กรรมจึง มีค วามสำคัญ ต่อ นัก ศึก ษาแต่ล ะคนเป็น อย่า งมาก ซึ่ง เมื ่อ ต้อ งมีก ารปฏิบ ัติง าน
กิจกรรมในบางช่วงเวลาอาจจะเกิดปัญหาในหลาย ๆ ประการขึ้น ทั้งในปัญหาเรื่องความพร้อมใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้านร่างกาย ด้านสถานที่ ที่ต้องทำการปฏิบัติกิจกรรม ด้านเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม ด้านการขาดความใส่ใจในการศึกษาหาความรู้ในการทำกิจกรรม และอีกหนึ่งประการที่
สำคัญ คือ ความพร้อมทางด้านจิตใจที่อยากให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ การบริหารกิจกรรม
ที่ดีจึงมีผลในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
ได้5
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ได้ก ำหนดให้ม ีก ารจัด กิจ กรรมนัก ศึก ษาซึ่ง เป็น
อีก ภาระหนึ ่ง ที ่ม ีค วามสำคัญ อัน จะช่ว ยพัฒ นานัก ศึก ษานอกเหนือ จากการจัด การศึก ษาใน
ชั้น เรีย น การจัด การศึก ษาในชั้น เรีย นเพีย งอย่า งเดีย วนั้น ไม่ส ามารถช่ว ยสร้า งให้นัก ศึก ษาเป็น
บัณ ฑิต ที ่ส มบูร ณ์ไ ด้ สำนัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้ก ำหนดกรอบการจัด กิจ กรรม
นัก ศึก ษาที ่ท ุก มหาวิท ยาลัย พึง ปฏิบ ัต ิ รวมถึง มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ที ่ไ ด้ม ีก ารกำหนด
กิจ กรรมนักศึก ษาไว้ 5 ด้านตามคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษามหาวิท ยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย
พ.ศ.2559 ดัง นี ้ 1) ด้า นวิช าการที ่ส ่ง เสริม คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที ่พ ึง ประสงค์ 2) ด้า นกีฬ าและ
การส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบำเพ็ญ ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 4) ด้านเสริมสร้างคุณ ธรรม
และจริย ธรรม 5) ด้านส่งเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยเฉพาะกิจ กรรมด้านส่งเสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมเป็น หนึ ่ง ในองค์ป ระกอบหลัก ด้า นกิจ กรรมที่จ ะทำให้นัก ศึก ษาสำนึก รัก ษ์แ ละภูมิใ จ
ในวัฒ นธรรมไทยและเลือ กบริโ ภควัฒ นธรรมอื่น ๆ ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง ในการจัด กิจ กรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชียนั้น แต่ล ะคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง
ศาสตร์วิชา ธำรงค์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ
ได้อย่างมีคุณ ภาพ มีกิจ กรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้แ ก่ พิธีไหว้ค รูค ณะและมหาวิทยาลัย
พิธ ีป ระดับ ปีก เครื ่อ งหมายการบิน และพิธ ีป ระดับ บ่า อิน ทนูชั ้น ปี พิธีดื ่ม น้ำ ปรุง ศัก ดิ์ส ิท ธิ์แ ละ
ประดับ เข็ม Rx พิธีน ้อ มรำลึก พระคุณ ครูแ ละติด เข็ม ชั้น ปี กิจ กรรมศาสนสัม พัน ธ์ สาขามุส ลิม
กิจ กรรมชมรมดนตรีไ ทย กิจ กรรมขับ ร้อ งเพลงประสานเสีย ง East Wind กิจ กรรมวัฒ นธรรม

5 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,

ภา พรหมาซุย, 2560.

interview by นางสาวชวัล
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ล้านนา กิจกรรมชมรม English Club โครงการถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 6 ซึ่งในปัจจุบันการจัด
กิจ กรรมในแต่ล ะปีนั้น มหาวิทยาลัยมีปัญ หาในการดำเนินกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการวางแผน ที่ไม่ได้ก ำหนดการประชุมก่อนจัดกิจกรรม ด้านศิล ปะและ
วัฒนธรรมในทุกครั้ง ไม่มีการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ไม่รองรับ
การจัดกิจกรรมเท่าที่ควรเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จึงทำให้ มหาวิทยาลัยมี
ปัญ หาในด้า นการจัด การ การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม
พอสมควร การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัดทำกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรม
ของภาควิช า คณะและมหาวิท ยาลัย ในแต่ล ะกิจ กรรมจะต้อ งใช้งบประมาณเพื่อ ดำเนิน การจัด
กิจ กรรมขึ้น งบประมาณจึงเป็น ปัจจัยสำคัญ ในการสนับ สนุน ให้กิจกรรมสามารถเกิดขึ้น ได้อ ย่าง
เต็ม กำลัง แต่จ ากการจัด กิจ กรรมด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมในทุก ครั ้ง ที ่ผ ่า นมา
งบประมาณที่ไม่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การจัดกิจกรรมมีปัญหาในการดำเนินการเป็นอย่าง
มาก ด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน ไม่ ม ีก ารปรับ ปรุง ระยะเวลาการจัด กิจ กรรมด้า นศิล ปะและ
วัฒ นธรรมให้เป็น ตามแผน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่ว มกิจกรรม
ดังจะสามารถสังเกตได้จ ากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่ว มกิจกรรมมีจำนวนน้อ ยกว่า
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ การมีบ ทบาทและการมีส่ว นร่ ว มในภาระงานของอาจารย์ บุคลากรและ
นัก ศึก ษาที ่ม ีค วามเกี ่ย วข้อ งต่อ กิจ กรรมนั ้น ยัง ไม่ม ีค วามชัด เจนในด้า นการวางแผนและ
การปฏิบัติงานมากพอจึงทำให้เมื่อปฏิบัติงานกิจกรรมเกิดปัญหาในการจัดการภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ไม่ มีการตรวจสอบและประเมินผล
การจัด กิจ กรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมตามตัว ชี้วัด ที่ก ำหนดไว้ และด้า นการพัฒ นาปรับ ปรุง
ไม่มีการนำผลการประเมิน มาปรับ ปรุงการดำเนิน การจัดกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมในปี
ถัด ไป อีก ทั ้ง มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ยัง ไม่เคยมีก ารประเมิน การบริห าร และการประกัน
คุณ ภาพของกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมที่ไ ด้ป ฏิบัติไปว่า มีผ ลการดำเนิน งานเป็น ไป
ตามที ่ม หาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย ได้ก ำหนดไว้ห รือ เป็น ไปตามหลัก การ การดำเนิน การจัด
กิจ กรรมที่ดีห รือไม่ และเมื่อวิเคราะห์แล้ว มีจุด ที่ควรแก้ไขและจัด การอย่างไร กิจกรรมส่งเ สริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรมนักศึกษายังไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ดีและขาดการปฏิบัติให้ครบวงจรคุณภาพ
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คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึกษามหาวิทยาลั ยอีสเทิร์นเอเชีย , คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560 (ปทุมธานี: คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2559), 7.
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จึงทำให้การบริหารและจัดกิจกรรมไม่ทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อที่จะนำผลการดำเนินการมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นได้ 7
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจึงมี
ความสนใจทราบถึงแนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
บริหารกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตที่พ ร้อมก้าวออกไปเป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒ นาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คำถามการวิจัย
1. การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับใด
2. แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์ นเอเชียเป็นอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเป็น แนวทางการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกำหนดสมมติฐานเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การทำวิจัยไว้ ดังนี้
1.การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลาง
2.แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประกอบด้วยหลายแนวทาง
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ผู้ อำนวยการสำนั กพัฒ นานัก ศึกษามหาวิทยาลั ยอีสเทิ ร์นเอเชีย , "การบริ หารกิจกรรม
นักศึกษาด้านการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ".
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
ในการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใช้ทฤษฎีระบบของลุนเนนเบิร์ก และออร์นสไตน์ ( Lunenburg
and Ornstein) ซึ ่ง ได้ ก ล่า วถึง วิธ ีก ารในเชิง ระบบว่า ประกอบด้ว ยตัว ป้อ น (input) ได้แ ก่
คน งบประมาณ วัส ดุอ ุป กรณ์ การจัด การ กระบวนการ (Transformation Process) ได้แ ก่
การผลิต บัณ ฑิต การวิจัย การบริก ารวิช าการ การทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม การบริห าร
จัดการ ผลที่ได้รับ (Output) ได้แก่ คุณ ภาพผู้ส ำเร็จ การศึกษา คุณ ลักษณะของนักศึกษา โดยมี
สภาวะแวดล้อม (Context) ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพขององค์กรทั้งในทางจริงและในทางอ้อม รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 8 แนวคิดด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อีส เทิร ์น เอเชีย ได้ม ีก ารกำหนดกระบวนการประกัน คุณ ภาพกิจ กรรมนัก ศึก ษาโดยยึด หลัก
กระบวนการวงจร PDCA ตามคู ่ม ือ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุด มศึก ษา
พ.ศ.2557 ดัง นี ้ 1) ด้า นการวางแผน 2) ด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน 3) ด้า นการตรวจสอบและ
ประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นัก ศึกษา ด้านกิจ กรรมส่งเสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้ว น มีก าร
จัดทำแผนการจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่ว นร่ว ม ใน
การจัดทำแผนและการจัดกิจ กรรม เพื่อพัฒ นาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรมให้มี
คุณ ภาพยิ่งขึ้น มีก ารจัดกิจ กรรมให้ความรู้และทัก ษะการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแก่นักศึกษา
ในทุก กิจ กรรมที่ด ำเนิน การ มีการประเมิน ผลความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ข องกิจ กรรมและนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป 9
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Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, พิม พ์ค รั ้ง ที ่ 6. (CA:Wadworth Publishing,2012, 2012), 2022.
9 สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ2557), 119.

9

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของงานวิจัย
ที่มา : เรื่องเดียวกัน
: เรื่องเดียวกัน, 104.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้เ ป็น การศึก ษาแนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา
ด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย โดยใช้ก ระบวนการการบริห าร
คุณ ภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่ง ได้แ ก่ 1.การวางแผน (Plan) 2.การปฏิบ ัติต ามแผน
(Do) 3.การตรวจสอบ (Check) 4.การพัฒ นาและปรับปรุง (Act) ในการดำเนินงานวิจัยกิจกรรม
นัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะวัฒ นธรรม ตามเกณฑ์คู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : เรื่องเดียวกัน, 104.

11
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่าน ผู้วิจัยจึงได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
ดังนี้
กิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม หมายถึง กิจกรรมของมหาวิท ยาลัยอีส
เทิร์น เอเชีย ที ่ป ฏิบ ัติเพื ่อ เสริม ทัก ษะด้า นพลัง ความคิด สร้า งสรรค์ข องมนุษ ย์ที่แ สดงออกมาใน
รูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิช า
ธำรงศิล ปะและวัฒ นธรรมของประเทศชาติแ ละบูรณาการกิจกรรมกับ รายวิช าต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ
การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม หมายถึง
กระบวนการดำเนิน การเกี ่ย วกับ กิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมของนัก ศึก ษาใน
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย เพื ่อ เสริม ทัก ษะด้า นความสร้า งสรรค์ ซึ่ง ประกอบด้ว ย ด้า นการ
วางแผน ด้า นการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผลรวมถึงด้านการพัฒ นาและ
ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม และทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก
(คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาวิจัย เรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักการ
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานและแนวทางในการวิจัย ประกอบด้วย
1) การบริห ารกิจกรรมนักศึกษา 2) แนวคิดและทฤษฎีการบริห ารกิจกรรมนักศึกษา 3) ประเภท
ของกิจ กรรมนักศึกษา 4) ข้อมูล พื้นฐานของมหาวิท ยาลัยอีส เทิ ร์น เอเชีย 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ความเป็นมาของกิจกรรมนักศึกษา
สถานศึกษาระดับ อุด มศึก ษาทุกแห่งมีก ารจัดกิจ กรรมนักศึกษาขึ้น เพื่อพัฒ นานักศึกษา
ทุกคนให้มีพัฒ นาการในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญ ญา และจิตใจ จึงจะ
ถือ ว่าเป็น บัณ ฑิต ที่ส มบูร ณ์แ บบ ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารจัด กิจ กรรมนัก ศึก ษาบรรลุต ามวัต ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ ที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ระดับ
เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมนักศึกษาจะอยู่ในหน่วยงานความรับผิดชอบของกิจการนักศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา เพราะอธิการบดีได้มอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
ดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา การช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
โดยจัด บริการต่าง ๆ ให้นัก ศึก ษา ช่ว ยพัฒ นานักศึกษาให้เป็น บุคคลที่มีค วามสมบูรณ์ทั้งในด้า น
สติปัญญา สังคม เอกลักษณ์ อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนช่ วยสถาบันอุดมศึกษาด้านการ
ทำนุศิล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ ขอบข่า ยของการดำเนิน งานกิจ การนัก ศึก ษานั ้น มีค วาม
แตกต่า งกัน ซึ่งขึ้น อยู่กับ ปัจ จัย ที่เกี่ย วข้อ งของสถาบัน อุด มศึก ษาแต่ล ะแห่ง แต่ที่ส ำคัญ ที่สุด คือ
ต้อ งมีข อบข่า ยที ่ค รอบคลุม บทบาทหน้า ที ่แ ละวัต ถุป ระสงค์ข องฝ่า ยกิจ การ นัก ศึก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 1
1 สำเนาว์

ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พื้นฐานและบริการนักศึกษา, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2539), 20.
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ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายคำว่า กิจกรรม หมายถึง
การที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ 2
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า กิจกรรมนักศึ กษา หมายถึง
กิจ กรรมส่ง เสริม หลัก สูต รที ่ด ำเนิน การทั ้ง โดยคณะและโดยองค์ก รนัก ศึก ษา เป็น กิจ กรรมที ่
ผู้เข้าร่ว มจะมีโอกาสได้รับ การพัฒ นาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณ ธรรมจริยธรรม
โดยสอดคล้อ งกับ คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึงประสงค์ ที่ป ระกอบด้ว ยมาตรฐานผลการเรีย นรู้ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื ่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที ่พ ึง ประสงค์ที ่ค ณะ
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณ ฑิต และนำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Check, Act) ไปใช้ใ นชีวิต ประจำวัน เป็น การ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 3
สำเนาว์ ขจรศิล ป์ ได้ให้คำจำกัด ความของคำว่า กิจกรรมนัก ศึกษา ว่าเป็น กิจกรรมที่ ไม่
เกี่ย วกับ กิจ กรรมการเรีย นการสอน ในชั้น เรีย นโดยตรงนัก ศึก ษาร่ว มกัน จัด ขึ้น เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา 4
นักการอุดมศึกษาหลายคน ได้ให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกัน, นักการ
อุด มศึก ษารุ ่น เก่า เช่น โคลแทร์ (Clotheir) 5 ลอยด์โ จนส์ (Lloyd – Jones) 6 และคาวลีย ์
(Cowley) 7 พิจ ารณาที ่ล ัก ษณะของกิจ กรรม เช่น กิจ กรรมหลายประเภทที ่ไ ม่เ กี ่ย วข้อ งกับ
2

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. เข้าถึงเมื่อ
19 มีนาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/
3 เรื่องเดียวกัน, 104.
4 สำเนาว์ ขจรศิลป์, "มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา" (กรุงเทพมหานคร
: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2538), 120.
5 Clarkson Clotheir Robert and others, "College Personnel Principles and
Functions," The Personnel Journal 10 (1931): a-17.
6 E. Jones Lloyd, "Personnel Administration," Journal of Higher Education 5
(1934): 141-47.
7 W. H. Cowley, "Student Personnel Services in Retrospect and Prospect
School and Society," (1957): 19-22.
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หลัก สูต รโดยตรงจึง เรีย กว่า “กิจ กรรมนอกหลัก สูต ร” (Extra Curricular Activities) สำหรับ
กิจ กรรมบางประเภท เช่น กิจ กรรมด้า นวิช าการ ซึ่ง มีค วามเกี่ย วพัน กับ หลัก สูต รมาก โด ยมาก
อาจารย์ส่ง เสริม ให้น ัก ศึก ษาจัด กิจ กรรม เพื่อ เสริม สร้า งประสบการณ์ด้า นวิช าการในหลัก สูต ร
จึงเรียกว่า “กิจกรรมร่วมหลักสูตร” (Co – Curricular Activities)
นักการอุดมศึกษาบางคน เรียกกิจกรรมที่นักศึกษาจัดแตกต่างออกไปอีก เช่น เฟรเดอริค
(Frederick) มีแ นวความคิ ด ที ่เ กิด จากผลงานของคณะกรรมการซึ ่ง ชาลส์ ดับ พริว อีล ิอ อท
(Charles W, Eliot) เป็น ประธาน ซึ่งได้แบ่งหลัก สูต รของสถาบัน อุด มศึกษาไว้เป็น สองส่ว น คือ
ส่วนที่หนึ่งเป็นวิชาบังคับ และส่วนที่สองเป็นวิชาเลือก เฟรเดอริค จึงเรียกกิจกรรมนักศึกษาที่จัด
ขึ้น ว่า “หลักสูตรที่ ส าม” (The Third Curricular)8 สำหรับ สตาค (Stark, 1967) เรียกกิจกรรม
ที่นักศึกษาจัดว่า “กิจกรรมนอกชั้นเรียน” (Out of Classroom Activities)9 นักการอุดมศึกษาที่
มีชื่อเสียง เช่น เรนน์ (Wrenn) และมูลเลอร์ (Mueller) เรียกกิจกรรมที่นักศึกษาจัดว่า “กิจกรรม
นักศึกษา” (Student Activities)10
สตรุป (Stroup) มีความเห็นว่า กิจกรรมนักศึกษานั้นมีส่ว นที่เป็นทางการ และส่วนที่ไม่
เป็นทางการอยู่ด้วยกันกิจกรรมที่เป็นทางการเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น โดยความสมัครใจ ไม่
เป็น ส่ว นหนึ ่ง ของกิจ กรรมในห้อ งเรีย น หรือ ไม่ร ะบุไ ว้ใ นหลัก สูต ร ต้ อ งเป็น กิจ กรรมที ่
สถาบันอุดมศึกษาให้การยอมรับ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ส่วนกิจกรรมที่ไม่เป็น
ทางการ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งจัดขึ้น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา
เช่น กิจ กรรมที่นัก ศึก ษาจัดขึ้น เพื่อ ทำการประท้ว งหรือต่อต้านผู้ บ ริห ารสถาบันอุดมศึก ษาหรือ
รัฐบาล เป็นต้น11

8 R.

W. Frederick, Student Activities in American Education (New York: The
Center for Applied Research in Education Inc, 1965).
9 M. Stark, "Human Relations Programs : Social Reconstruction through
Collegiate Extra Curricular Activities," Journal of the National Association of
Woman Deans and Counselors (1967): 10-12.
10 C.G. Wrenn, Student Personnel Services in Colleges and Universities,
New York in College (New York: The Ronald Press Company, 1951).
11 H. Stroup, "Toward a Philosophy of Organized Student Activities.
Minneapolis," news release, 1964.
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กู๊ด (Good) ได้ใ ห้ค วามหมายของกิจ กรรมนัก ศึก ษาว่า “เป็น กิจ กรรมนอกชั้น เรีย นที ่
นักศึกษาจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้เข้าใจตนเองและสังคมดีขึ้น” 12
บุญถิ่น อัตถากร สนับ สนุนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมว่า “การศึกษาและการอบรม
จะได้ผลสมบูรณ์เพียงใด ก็อยู่ที่เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ดีเพียงใด” 13
สตรุป (Stroup) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับงานกิจ กรรมนักศึกษาว่า งานกิจ กรรมนักศึกษาได้
ตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานในสถาบัน บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานของตนเองในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งบุคลากรฝ่ายอื่น ๆ
ของสถาบัน ไม่ส ามารถทำได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ งานกิจ กรรมนัก ศึก ษาจึง ให้ค วามสำคัญ กับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรีย น การสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร 14
เทเลอร์ (Taylor) มีความเห็น ว่า การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาก็คือ การพัฒ นาคนในด้า น
สติป ัญ ญา สัง คม ศิล ปะ และร่า งกาย เทเลอร์ ได้ก ล่า วต่อ ไปว่า “เราต้อ งสร้า งบรรยากาศใน
สถาบัน อุดมศึกษาในด้านการเรีย นการสอน การกีฬ า ศิล ปะ เพื่อให้นักศึก ษาได้รับ ความรู้ค วาม
ชำนาญ ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล” 15
วิล เลีย มสัน (Williamson) ได้ก ล่า วว่า “งานกิจ กรรมนัก ศึก ษาเป็น ศูน ย์ก ลางใน
กระบวนการอุดมศึกษา ในการพัฒนานักศึกษาแต่ละคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์” 16
ยีเกอร์ (Yeager) ให้ความคิดเห็นและสนับสนุนแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ว่า “การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนนั้น ก็เพื่อส่งเสริมความสนใจและความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคนเพื่อให้มีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็น
สมาชิกที่ดี และมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย” 17
12

C. V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book
Company. Inc, 1973).
13 บุ ญ ถิ่น อั ตถาวร, คำปราศรัยและคำบรรยายของนายบุ ญ ถิ่ น อั ต ถากร (พระนคร: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2502-2515).
14 H. Stroup, Toward a philosophy of organized student activities.
Minneapolis : University of Minnesota Press ,1964.
15 Taylorh, The Future of American Education (New York: American Scholar,
1949).
16 E.G. Williamson, Student Personnel Services in Colleges and Universities
(New York: Mc Graw-Hill Book Company,Inc, 1961).
17 W. A. Yeager, Administration and Pupils (New York: McMillan Co, 1959).
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ถึง แม้ว่า นัก ศึก ษาได้ ร่ว มกัน จัด กิจ กรรมนัก ศึก ษามาตั้ง แต่ค ริส ต์ศ ตวรรษที่ 13 ซึ่ง เป็น
ยุค ก่อ กำเนิด มหาวิท ยาลัย รุ ่น แรกของโลก และผู ้บ ริห ารการศึก ษาทุก ยุค ทุก สมัย ได้เ ห็น
ผลประโยชน์แ ละให้ก ารสนับ สนุน กิจ กรรมนัก ศึก ษาด้ว ยดีต ลอดมาก็ต าม แต่ก็ยัง ไม่มีท ฤษฎีที่
กล่าวถึงบทบาทของกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒ นานักศึกษา ได้อย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อ แอสติน
(Astin) ได้เผยแพร่ท ฤษฎีก ารมีส่ว นร่ว มของนัก ศึก ษาในปี ค.ศ. 1984 วงการอุด มศึก ษา จึงได้
ยอมรับว่า ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของกิจกรรมนักศึกษาต่อการพัฒนานักศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน
จากความหมายของคำว่ากิจกรรมนักศึกษาข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมนักศึกษา
คือการที่ผู้เรีย นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่ส ามารถส่งเสริมหลักสูตรได้ ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไว้
เป็น สองส่ว น คือ ส่ ว นที่ห นึ่ง เป็น วิช าบังคับ และส่ว นที่ส องเป็น วิช าเลือ ก ผู้เข้าร่ว มจะมีโ อกาส
ได้รับ การพัฒ นาสติปัญ ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณ ธรรมจริย ธรรมซึ่งสามารถเป็น ส่ว น
ช่ว ยพัฒ นานักศึกษาให้มีค วามรู้ในทุก องค์ป ระกอบ ช่ว ยสร้างนักศึกษาให้เป็น สมาชิก ที่ดี และมี
ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
แนวคิดการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
สำเนา ขจรศิล ป์ กล่า วว่า กิจ การนัก ศึก ษาเป็น หน่ว ยงานที่ส ำคัญ อีก หน่ว ยงานหนึ่ง ใน
สถาบัน อุด มศึก ษา ซึ ่ง อธิก ารบดีไ ด้ม อบหมายให้ร องอธิก ารบดีฝ ่า ยกิจ การนัก ศึก ษาเป็น
ผู ้ร ับ ผิด ช อบ ใน การบ ริห ารงาน ต าม วัต ถุป ระสงค์ร วม ถึง การดำเนิน งาน ที ่ส ำคั ญ ขอ ง
สถาบัน อุดมศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนักศึกษา การช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียน โดยจัดบริการต่าง ๆ ให้นักศึกษา จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ทั ้ง ในด้า นสติป ัญ ญ า สัง คม เอกลัก ษณ์ อารมณ์ ร่า งกายและจิต ใจ ตลอดจนการช่ว ย
สถาบัน อุดมศึกษาด้า นการทำนุศิล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ ขอบข่า ยของการดำเนิน งานของ
กิจการนักศึกษานั้น มีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาแต่ล ะ
แห่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีขอบข่ายที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 18
จิร วัฒ น์ วีรังกร กล่าวว่า การบริห ารกิจกรรมนักศึกษาควรให้ความสำคัญ กับการพัฒ นา
บุคลากรกิจการนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

18

สำเนาว์ ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พื้นฐานและบริการนักศึกษา, 20.

17
เช่น เสริม ทัก ษะการปฏิบ ัต ิง านด้า นกิจ การนัก ศึก ษาที ่เ น้น การใช้แ นวคิ ด “นัก ศึก ษาเป็น
ศูน ย์ก ลาง” เสริม ทัก ษะการปฏิบัติงานที่อ ยู่บ นฐานหลัก วิช า ฐานข้อ มูล และสถิติ เสริม ความรู้
ความเข้า ใจวัฒ นธรรมประเทศเพื่อ นบ้า น ทัก ษะชีวิต จำเป็น สำหรับ สัง คมพหุวัฒ นธรรม เสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะ Gen Z ตลอดจนการสร้างกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาที่เหมาะสมกับ
นัก ศึก ษาในยุค ปัจ จุบ ัน และอนาคต และพัฒ นาสมรรถนะจำเป็น ในการปฏิบัติงานด้า นกิจ การ
นักศึกษา ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างวัฒนธรรม 19
สตามาตาโกส (Stamatakos) กล่าวว่า การบริห ารกิจการนัก ศึก ษาระดับ มหาวิท ยาลัย
ชี้ใ ห้เห็น ถึง คุณ ลัก ษณะสำคัญ ของผู ้บ ริห ารการศึก ษาว่า ผู้บ ริห ารกิจ การนัก ศึก ษาควรเป็น ผู้มี
ประสบการณ์สูง มีค วามสามารถในการวางมาตรการ มีค วามรู้ ทัก ษะ ในงานที่จะต้อ งปฏิบัติมี
ศีลธรรมและบุคลิกภาพดี การแต่งตั้งคนเข้าบริหารงานกิจการนักศึกษาควรคำนึงถึงประสบการณ์
ความสามารถ รวมทั้งความรู้พื้น ฐานที่ จะเป็นผู้บริห าร เพราะงานกิจการนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
จริงกับบุคคลหลายประเภท ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ และมีความสามารถใน
วิชากาพื้น ฐานต่าง ๆ มาผสมผสานกัน จึงจะทำให้งานกิจการนักศึกษาเจริญก้าวหน้าและประสบ
ความสำเร็จ20
จากทัศนะดังกล่าว แนวคิดด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคือ กระบวนการดำเนินการ
เกี ่ย วกับ กิจ กรรมต่า ง ๆ ของนิส ิต นัก ศึก ษาในระดับ มหาวิท ยาลัย ที ่เ น้น การให้น ัก ศึก ษาเป็น
ศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้
มีคุณภาพและสามารถบริห ารกิจ กรรมนักศึกษาที่ทำให้ นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์จากการ
ทำกิจ กรรมต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา จะต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒ นานักศึกษาให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญา สังคม เอกลักษณ์ อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
หลักการการประกันคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Q.A. ก็คือ การ
สร้า งความมั ่น ใจในเรื ่อ งคุณ ภาพการศึก ษาให้ก ับ สัง คมและผู ้ร ับ บริก าร ได้แ ก่ ผู ้ป กครอง
นักศึกษา บัณฑิต เป็นต้น ว่าจะดำเนินการในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพครบถ้วนในทุกด้าน

19 จิ ร วั ฒ น์

วี รั ง กร, แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557), 28.
20 C Stamokos Louis, "Student Affairs Progress Toward," (1981): 105-11.
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สถานศึกษาที่ทำเรื่ องประกันคุณ ภาพจะมุ่งพัฒ นาคุณภาพของหน่ว ยงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ทั ้ง ในด้า นผลที ่เ กิด กับ ผู ้เ รีย น การสอนของอาจารย์ การบริห ารจัด การของผู ้บ ริห าร และ
การดำเนินงานของบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ได้มีแ นวคิด การจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึก ษาทั้ ง 5 ประเภท
ซึ่งมีค วามสอดคล้อ งกับ หลัก การการประกัน ของสกอ.(มหาวิท ยาลัย และคณะกรรมการสโมสร
นัก ศึก ษา) ทั ้ง การจัด กิจ กรรมส่ง เสริม ความเป็น พลเมือ งดีที ่ม ีจิต สำนึก สาธา รณะ การพัฒ นา
อัตลักษณ์นักศึกษาและข้อกำหนดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 21 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี คณะต้อ งส่งเสริม ให้มีก ารจัดกิจกรรมนัก ศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้ว น
กิจ กรรมนัก ศึก ษา หมายถึง กิจ กรรมเสริม หลัก สูต รที ่ด ํา เนิน การทั ้ง โดยคณะและโดยองค์ก ร
นักศึกษา เป็น กิจ กรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒ นาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน
ผลการเรีย นรู ้ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิแ ห่ง ชาติ 5 ประการ ได้แ ก่ (1) คุณ ธรรมจริย ธรรม
(2) ความรู้ (3) ทั ก ษะทางปัญ ญา (4) ทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่างบุค คลและความรับ ผิด ชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะ
ของบัณ ฑิตที่พึง ประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิช าชีพ ได้กําหนดเพิ่ม เติม ตลอดจน
ส อ ด ค ล้อ งกับ ค ว าม ต้อ งก ารข อ งผู ้ ใ ช้บ ัณ ฑ ิต แ ล ะ นํา ห ลัก PDSA / PDCA (Plan, Do,
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 22
กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ
กระบวนการคุณ ภาพพื ้น ฐานที ่ต ้อ งการสร้า งให้น ัก ศึก ษาและบัณ ฑิต ทุก คนที ่ส ำเร็จ
การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ได้น ำไปใช้ใ นการทำกิจ กรรมของนัก ศึก ษาหรือ ใน
ชีว ิต ประจำวัน รวมทั ้ง ในชีว ิต การทำงาน คือ กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
ประกอบด้ว ย ด้า นการวางแผน (Plan) ด้า นการปฏิบัติต ามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act)
21

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560, 9.
22 สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558, 104.
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ขั ้น ตอนที ่ 1 วางแผนงาน (Plan) ก่อ นที ่จ ะทำกิจ กรรม หรือ โครงการต่า ง ๆ จะต้อ งมี
การวางแผนกิจกรรม ดังนี้
1.กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน
2.กำหนดเป้าหมายว่าเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้น สิ่งที่จะได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นคืออะไร
3.กำหนดวิธีการทำงานว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลัง อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน (Do) เป็นขั้นตอนลงมือทำงาน
1.เมื่อ ทราบแล้ว ว่า จะต้อ งปฏิบ ัติอ ย่า งไรบ้า ง ในขั้น ตอนนี้ก็จ ะเริ่ม ลงมือ ทำกิจ กรรมตามที่ได้มี
การวางแผนเอาไว้
2.เก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพตามวิธีการที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และประเมินผล
1.เพื่อตรวจสอบว่าผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติไป ได้ผลการทำงานตรงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
2.มีการประเมินความพึงพอใจเป็นตัววัดและประเมินผล ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงไรกับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น
ขั้น ตอนที ่ 4 ปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ บกพร่อ ง (Act) จากผลการตรวจสอบ ถ้า พบว่า เกิด ปัญ หามี
ข้อ บกพร่อ งขึ้น งานที่ได้ไม่ต รงกับ เป้า หมาย หรือ ปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ให้ป ฏิบัติต ามและแก้ไข
ตามลักษณะของปัญหาที่ค้นพบ คือ
1.ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยการนำปัญหามาประชุมร่วมกัน
2.เมื่อหาสาเหตุของปั ญหาได้แล้วให้คิดวิธีที่จะแก้ไขปัญหานั้น
3.ต้องมีการพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
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เพื่อให้ทราบว่าการที่องค์กรนักศึกษาที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการอย่างมีแบบแผน
ที่ก ำหนดตามกระบวนการ PDCA ส่ง ผลให้อ งค์ก รมีป ระสิท ธิภ าพเกิด ประสิท ธิผ ลที่ก่อ ให้เกิด
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
ดัง นั ้น มหาวิท ยาลัย จึง กำหนดให้มีก ารตรวจประเมิน คุณ ภาพกิจ กรรมนัก ศึก ษาตาม
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาไว้ทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)
4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)
1. มาตรฐานด้า นการวางแผน (P) มีเ กณฑ์ม าตรฐานและตัว อย่า งแนวปฏิบ ัติต ามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน
2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี
3) แผนปฏิบัติกิจ กรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ขององค์กรนัก ศึกษา
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
4) มีก ารกำหนดดัช นีชี้วัด ความสำเร็จ เป้า หมาย กำหนดระยะเวลาการจัด กิจ กรรม
งบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ
5) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D) มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80
2) มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนในทุกโครงการ
3) มีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่ว มกิจกรรม ประเภท
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ จริงในทุกโครงการ
4) มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม
คือ กลุ ่ม นิส ิต ที ่เ ป็น กรรมการ และกลุ ่ม ผู ้เ ข้า ร่ว ม หรือ อาจารย์ที ่ป รึก ษา หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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5) มีการวิเคราะห์ผ ลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
การจัดทำโครงการครั้งต่อไป
3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C) มีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2) มีก ารตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลตามแผนการดำเนิน งาน อย่า งน้อ ยปีล ะ
2 ครั้ง
3) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
4) มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้สภาผู้แทนนิสิต นักศึกษา
ภายในเวลาที่กำหนด
4. มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A) มีเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1) มีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพจากผลการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน
2) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภาผู้แทนนิสิต นักศึกษาภายในเวลา
ที่กำหนด
สำหรับ การพัฒ นาแนวคิด ทางด้า นการบริห ารและพัฒ นามีก ารส่ง แนวทาง/โครงการ
พัฒ นาปรับ ปรุงฯ ให้ส ภาผู้แ ทนนิสิต ภายในเวลาที่ก ำหนดกิจ กรรมนัก ศึก ษาสามารถยกเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มาเป็นขอบเขตการวิจัย
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัด กิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา ให้ด ำเนิน กิจ กรรมที ่ส ่ง เสริม คุณ ลัก ษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุ ณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นำผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง แผนหรือ ปรับ ปรุง การจัด กิจ กรรมเพื ่อ พัฒ นา
นักศึกษา23
เกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูป ประเทศ
มาตรา 258 จ. ด้า นการศึก ษา ข้อ 4 ได้ก ล่า วว่า ปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอนทุก ระดับ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 24
การที ่ผู ้เ รีย นสามารถเรี ย นได้ต ามความถนัด นั้น จะสามารถทำให้ผู ้เ รีย นเรีย นอย่า งมี
ความสุขได้มากขึ้น การเรียนตามความถนัดในบางกรณีนั้น อาจหมายรวมถึงการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้

23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์.

คู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต . เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม
2561. เข้าถึงได้จาก www.sa.ku.ac.th/quality/คู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต.docx
24 ครูไทย. รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560. เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุน ายน
2560. เข้าถึงได้จาก http://www.kruthai.info/4093/
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ตามความชอบ ความถนัดของตนเองโดยอาจเป็น ความรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนก็ส ามารถที่จะมี
ความสุขและได้รับความรู้จากการเรียนนั้นเช่นกัน
พระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัด การศึก ษา
ในมาตราที่ 24 การจัด กระบวนการเรีย นรู้ให้ส ถานศึก ษาและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งดำเนิน การ
ได้ระบุถึงเรื่องการจัดกิจกรรมไว้ว่า
(1) จัด เนื ้อ หาสาระและกิจ กรรมให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนัด ของผู้เรีย น
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึก ทัก ษะ กระบวนการคิด การจัด การ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุก ต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัด กิจ กรรมให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท ำได้ คิด เป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีสัดส่วนที่สมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่ว นหนึ่งของกระบวนการเรีย นรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัด การเรีย นรู้ให้เกิด ขึ้น ได้ทุก เวลาทุก สถานที่ มีก ารประสานความร่ว มมือ กับ บิด า
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 25
และคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้จัด ทำคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.2557ขึ้น และในตัว บ่งชี้ที่ 1.6 ได้มีระบุไว้ในเรื่อง กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี มีค ำอธิบ ายตัว บ่ง ชี้ว ่า คณะต้อ งส่ง เสริม ให้ม ีก ารจัด กิจ กรรมนัก ศึก ษา หมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่ วม
จะมีโอกาสได้รับ การพัฒ นาสติปัญ ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดคล้องกับ คุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้ว ยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญ ญา (4) ทักษะความสัม พัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิด ชอบ (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัว เลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ที่
25 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545).

24
คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิช าชีพ ได้กำหนดเพิ่ม เติม ตลอดจนสอดคล้องกับ ความต้องการ
ข อ งผู ้ใ ช ้บ ัณ ฑ ิต แ ล ะ น ำห ลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป ใช ้ใ น
ชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัด กิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา ให้ด ำเนิน กิจ กรรมที ่ส ่ง เสริม คุณ ลัก ษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา
6. นำผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง แผนหรือ ปรับ ปรุง การจัด กิจ กรรมเพื ่อ พัฒ นา
นักศึกษา26

26 สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา,

คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558.

25
ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมนักศึกษามีหลาย
ประเภท และได้จัดเพื่อให้นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองชอบนักวิชาการทางด้านกิจกรรม
นักศึกษาได้แบ่งประเภทกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
สำเนาว์ ขจรศิลป์ ได้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไว้ว่า กิจกรรมนักศึกษาแบ่งออก
ตามลักษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักศึกษา และยังเป็นฝ่าย
ควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมส่วนอื่น ๆ อีกด้วย โดยทั่ว ๆ ไปกิจกรรมประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริห ารและสภานักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ องค์กรกิจกรรมประเภทนี้ ได้ แก่
องค์การนักศึกษา ศูนย์นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา
3. กิจกรรมทางด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกายและจิตใจตลอดจน
ทักษะในการเล่นกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา นอกจากนี้จะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเล่นกีฬา และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังเป็น
การฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วย
4. กิจ กรรมด้ านศิล ปวัฒ นธรรม เป็ นกิจกรรมที่ส่ งเสริมความรู้ ป ระสบการณ์ ให้ นักศึ กษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะการแสดง ศิลปะการพูดและดนตรี
5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสร้าง
ถาวรวัตถุ และการให้ การศึกษาแก่ประชาชนในด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยประชาชนใน
ชนบท หรือประชาชนในเมืองที่อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. กิ จ กรรมทางด้ านนั น ทนาการ เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสนุ ก สนานและ
เพลิ ดเพลิ น แก่นั กศึกษา กิจ กรรมประเภทนี้ ได้แก่ การจัดงานสั งสรรค์ การจัดงานตามประเพณี
ท้องถิ่น หรือการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
7. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ่งการ
คัดค้าน หรือสนับสนุนต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม27

27 สำเนาว์

ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1 พื้นฐานและบริการนักศึกษา, 127-28.

26
ธิดารัตน์ บุญนุช ได้กำหนดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. กิจกรรมด้านการปกครอง มีห้ องปฏิบัติการเพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึ กการเป็นผู้นำ ฝึ กการ
ทำงานร่ว มกัน เป็ น ต้น แบบ เป็ น ผู้ ป ระสานงานและสื่ อสารข่าวระหว่างคณาจารย์ ผู้ บริห าร และ
นักศึกษา ให้บริการแก่เพื่อนนักศึกษาทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลได้ ผลเสียของนักศึกษา
2. กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษามากยิ่งขึ้น
3. กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทักษะใน
การกีฬา
4. กิจกรรมด้านอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมที่ศึ กษาปัญหา
สังคม และแหล่งเสื่อมโทรม กิจกรรมประเภทนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงที่อาจทำให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงได้
5. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒ นธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้
นักศึกษาได้ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่สอนให้นักศึกษารู้ถึงเหตุการณ์ของโลกและสังคม28
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิ จ กรรม คื อ การปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น
ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ภาพวาด ดนตรี ละคร งานปั้น เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน
อารมณ์
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจซาบซึ้ง ยอมรับ และ
เข้าใจปฏิบัติร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ29
ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จึงหมายถึง กิจกรรมปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะด้าน
พลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม

28 ธิด ารัต น์

บุ ญนุช , "การพัฒ นากิจกรรมนิสิตนักศึกษา" (กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย ,

2543), 6-9.
29 สำเนาว์ ขจรศิลป์, "มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา," 198.
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา
กิจกรรมศิลปะและวัฒ นธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อช่วยทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้นักศึกษ
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ด้านจริยธรรมและด้านสุนทรียภาพให้นักศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันและพัฒ นาลักษณะผู้นำและผู้ตามให้
นักศึกษา
5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน
6. เพื่อช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา30
การพัฒนากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา
เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษาเป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่ในการทะนุบำรุงศิลปะและวั ฒ นธรรมของชาติ จึงควรทำการพัฒ นา
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1.มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการควรจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้าใจ สนใจ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในการทะนุบำรุง
และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
ของนักศึกษา ให้มีเพียงพอกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาประเภทนี้
3.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แต่ละด้านมาทำการสอนนักศึกษา
4.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสร้างสถานที่ เพื่อจัดการแสดงกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม
5.สถาบันอุดมศึกษาควรแนะนำให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
6.สถาบันอุดมศึกษาควรช่วยชมรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทำการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยใช้หน่วยงานและเครื่องมือของสถาบัน

30 เรื่องเดียวกัน,

207-208.
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7.สถาบั น อุ ด มศึ กษา ควรร่ว มมื อกั บ ชมรมศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเพื่ อ ทำการสำรวจความ
คิดเห็ นและความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมศิล ปะและวัฒ นธรรมของนักศึกษา เพื่อหาข้อมูลมาจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
8.สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกับชมรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทำการประเมินผล
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปทำการพัฒนากิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรม
9.ควรมีการร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมหรือสถาบัน
ศิล ปะและวัฒ นธรรมของสถาบัน อุ ดมศึกษากับ ชมรมกิ จกรรมศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
นักศึกษา เพื่อทำการพัฒนาให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ข้อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุน
และที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อ
เดือ นเมษายน พ.ศ. 2539 ในช่ว งแรกของการดำเนิน การ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการ
ดำเนินงานเพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชา
ด้า นวิศ วกรรมศาสตร์ บริห ารธุร กิจ และนิเ ทศศาสตร์ ต่อ มาก็ไ ด้ข ยายไปสู ่ส าขาวิช าทาง
สัง คมศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ส ุข ภาพ ซึ่ง วิส ัย ทัศ น์ดัง กล่า วได้บ รรลุผ ลเ ป็น ที ่น่า พึง พอใจ คือ
บัณ ฑิต ที่ส ำเร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย ได้ง านทำภายในหนึ่งปีนับ จากสำเร็จ การศึก ษา ใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินการ
ในด้า นต่า ง ๆ อย่า งต่อ เนื ่อ ง โดยปัจ จุบ ัน เปิด สอนทางวิท ยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ส ุ ข ภาพ
สัง คมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั ้ง ในระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท ปริญ ญาเอก รวมทั ้ง สิ ้น
22 สาขาวิช า มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้ส ำเร็จการศึกษาแล้ว
กว่า 10,000 คน
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด
จากประเทศทางตะวัน ตก แต่ส ามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลือ ง
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ทอง กลีบ อ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ และกลุ่มใบเป็น 5 แฉก หมายถึง ความเป็นสากลร่วมกันของ
สังคมโลก และสัมผัสทั้งห้าที่จะทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง
สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน -ขาว หมายถึง ความสง่างามของผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีปัญญา
สีขาว หมายถึง ความสง่างาม
วัตถุประสงค์
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย เป็น สถาบัน อุด มศึก ษา มีวัต ถุป ระสงค์ในการให้ก ารศึก ษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ปรัชญา
บ่อ เกิด แห่ง ปัญ ญาคือ การศึก ษาที ่ก ว้า งไกล (Wisdom Through Global Education)
หมายถึง สรรพวิชาที่มีอยู่และค้นพบ สามารถเรียนรู้ได้โดยปราศจากข้อจำกัด ไม่ว่าอายุ เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย แห่งการเรีย นรู้เพื่อ คุณ ภาพและคุณ ธรรมในเอเชีย (Learning University
for Quality and Morality in Asia)
มหาวิท ยาลัย แห่งการเรีย นรู้ หมายถึง องค์ก รที่ส ามารถเรียนรู้ ปรับ ตัว และพัฒ นาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คุณ ภาพ หมายถึง การดำเนิน งานตามภารกิจ อย่า งมีม าตรฐานเป็น ที่ย อมรับ ในระดับ
สากล
คุณ ธรรม หมายถึง คุณ ลัก ษณะและค่า นิย มที่ถูก ต้อ ง ดีง าม ของสมาชิก ในองค์ก ร ทั้ง
นัก ศึก ษา และบุค ลากร ตามประกาศมหาวิท ยาลัย เรื่อ งข้อ กำหนดพฤติก รรมด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรม หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
เอเชีย หมายถึง มิติพื้น ที่ทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจและการเมือง และ
มาตรฐานการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
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พันธกิจ
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการเรียนการสอนขั้นอุดมศึกษาทุกระดับ
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์
E A U บัณ ฑิต เป็น ผู้มีป ระสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงาน มีจ ริย ธรรมในการดำรงชีวิต ตาม
กรอบคุณธรรมที่กำหนด และมีจ รรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับ การเปลี่ย นแปลงโดยได้นำตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ EAU มาขยายความเป็น
ปณิธ านในการศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ปรัช ญาของมหาวิท ยาลัย ที ่ว ่า “บ่อ เกิด แห่ง ปัญ ญาคือ
การศึกษาที่กว้างไกล”
คณะวิชา
โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทั ้ง ในระดับ ปริญ ญ าตรี ปริญ ญ าโท ป ริญ ญ าเอก ป ระกอบด้ว ย 11 คณ ะ ได้แ ก่ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริห ารธุร กิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริห ารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) คณะเภสัชศาสตร์ คณะการบิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการบิน
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารกิจการการบิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
หลัก สูต รศึก ษาศาสตรดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาการวิช าบริห ารการศึก ษาและผู ้น ำการ
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุ คลากรได้ทำ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การบรรยาย
พิเศษจากวิท ยากรระดับ ชาติ การแข่ง ขัน กีฬ า การบำเพ็ญ ประโยชน์ ซึ่ง จะจัด ขึ้น ในโครงการ
สัปดาห์วิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรมแต่ล ะคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิช า
ธำรงค์ศิล ปะและวัฒ นธรรมของประเทศชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีกิจกรรม ได้แก่ พิธีไหว้ครู พิธีประดับปีกเครื่องหมายการบิน และพิธีประดับบ่ าอินทนู
ชั ้น ปี พิธ ีดื ่ม น้ำ ปรุง ศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์แ ละประดับ เข็ม Rx พิธ ีน ้อ มรำลึก พระคุณ ครูแ ละติด เข็ม ชั ้น ปี
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม กิจกรรมชมรมดนตรีไทย กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง
East Wind กิจ กรรมวัฒ นธรรมล้า นนา กิจ กรรมชมรม English Club พิธ ีไ หว้ค รูค ณะและ
มหาวิทยาลัย โครงการถวายเทียนพรรษา
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จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ปีก ารศึก ษา 2559 มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย มีผู ้บ ริห ารจำนวนทั ้ง หมด 32 คน มี
อาจารย์ร วมทั้งที่ป ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (นับ ตามเกณฑ์ สกอ.) จำนวนทั้งหมด 245 คน
โดยจำแนกเป็น อาจารย์คุณวุ ฒิป ริญญาเอก 61 คน ปริญญาโท 174 คน และปริญญาตรี 10 คน
และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนทั้งหมด 186 คน โดยจำแนกตามคุณวุฒิปริญญาเอก
1 คน ปริญญาโท 31 คน ปริญญาตรี 110 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี 44 คน
จำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทุก ระดับและทุก ชั้นปี รวมทั้งสิ้น 3,094 คน
โดยจำแนกเป็น นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี 2,836 คน นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาจำนวน 258
คน จำแนกเป็น ปริญ ญาโท 153 คน และปริญ ญาเอก 123 คน นอกจากนี ้ม หาวิท ยาลัย ยัง มี
ผู้ส ำเร็จ การศึก ษา ปีก ารศึก ษา 2559 จำนวน 650 คน จำแนกเป็น ระดับ ปริญ ญาตรี 592 คน
ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 58 คน จำแนกเป็น ปริญญาโท 17 คนและปริญญาเอก 41 คน31
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ป ัท ม า ป า น บ ุญ ห ้อ ม ได ้ท ำ ก า ร ว ิจ ัย เรื ่อ งก า ร บ ริห า ร งา น กิจ ก า ร น ัก ศ ึก ษ า
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพบว่า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.
เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และ 2.เพื ่อ ศึก ษ าปัญ ห าอุป สรรคแ ล ะข้อ เสน อแน ะการบ ริห ารงาน กิจ ก ารนัก ศึก ษ า
มหาวิท ยาลัย มหิด ล อำเภอพุท ธมณฑล จังหวัด นครปฐม ตัว แปรต้น สำหรับ ผู้บ ริห าร อาจารย์
บุค ลากร ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง และวุฒ ิก ารศึกษา นัก ศึก ษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้น ปี คณะที่
เรียน ตำแหน่งหน้าที่ และสมาชิกชมรม ตัวแปรตามได้แก่ การบริหารงานกิจการนักศึกษา 6 ด้าน
ประกอบด้ว ย ด้า นงานกิจ กรรมนัก ศึกษา ด้านงานกีฬ า ด้านงานธุร การ ด้านงานวินัย นัก ศึก ษา
ด้านงานแนะแนวและจัดหางาน และด้านงานบริการและสวัส ดิการนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

31 คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษามหาวิท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชีย ,

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ.2560, 7-15.

คู่มือการประกัน
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การศึกษาครั้งนี้ จำนวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน32
วรวุฒิ ขำพลจิต ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริห ารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณ ลักษณะ
ของนักเรีย นนายเรือพบว่า1. การบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนนายเรือโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณลักษณะของนักเรี ยนนายเรือ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ มาก 3. การบริห ารกิจ กรรมนัก เรีย นส่งผลต่อ คุณ ลัก ษณะของนักเรีย นนายเรือ อย่างมี
นัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. แนวทางในการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ควร
จัด หน่ว ยงานที่ดูแ ลงานกิจ กรรมนักเรีย นอย่างเป็น รูป ธรรม มีก ารคัด เลือ กบุค ลากรที่เหมาะสม
เปิด โอกาสให้ท ุก คนมีส ่ว นร่ว มในการวางแผนและมีก ารทบทวนหลัง ปฏิบ ัต ิง านเสร็จ ( AAR)
สำหรับ แนวทางการส่ง เสริม คุณ ลัก ษณะของนัก เรีย นนายเรือ ได้แ ก่ ควรมีก ารคัด สรรบุค คล
ต้น แบบ พัฒ นาอาจารย์ให้มีค วามรู้ด้า นกิจ กรรมนัก เรีย น สามารถถ่า ยทอดความรู้แ ละพั ฒ นา
คุณลักษณะของนักเรีย นนายเรือจัดการประชุมของผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่ว มในการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นในการพัฒ นาคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือให้ดี
ยิ่งขึ้น33
รัช นี ภูส ุว รรณ์ ได้ท ำการวิจัย เรื่อ ง การบริห ารแบบมีส่ว นร่ว มกับ การดำเนิน กิ จ กรรม
นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 1)การบริหารแบบมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับ มาก 2)การดำเนิน กิจ กรรมนัก ศึกษา กรณีศึกษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญ บุรี อยู่ในระดับ มาก และ 3)ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการบริห ารงานแบบมีส่ว นร่ว มกับ ดำเนิน
กิจ กรรมนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี พบว่า มีค วามสัม พัน ธ์ที่ร ะดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง 34
ธีร ะทัศ น์ ศิริมุส ิก ะ ได้ท ำการวิจัย เรื่อ ง การบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษาในการป้อ งกัน
ตนเองจากสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
สงขลา พบว่า การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ 1) เพื ่อ ศึก ษาระดับ การบริห ารงานกิจ การ
นัก ศึก ษาในการป้องกัน ตนเองจากสารเสพติดของนัก ศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการ
32 ปัทมา

ปานบุญห้อม, "การบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม" (2555), บทคัดย่อ.
33 วรวุฒิ ขำพลจิต , "การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนาย
เรือ" (วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ.
34 รัชนี ภูสุวรรณ์, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" (2557), บทคัดย่อ.
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อาชีว ศึก ษา จังหวัด สงขลา 2) เพื่อ เปรีย บเทีย บการบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษาในการป้อ งกัน
ตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ของผู้บ ริห ารและครูที่มีป ระสบการณ์ท ำงาน และประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับ สาร
เสพติด ที ่แ ตกต่า งกัน 3) เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด ของนัก ศึก ษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา และ 4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด ของนัก ศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
จังหวัด สงขลา ระหว่างนัก ศึก ษาที่มีเพศ ระดับ การศึก ษา และประสบการณ์ก ารใช้ส ารเสพติด
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้แ บ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริห ารและครู จำนวน 216 คน นัก ศึกษา จำนวน 261
คน จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามสำหรับ ผู้บ ริห ารและครู 2) แบบสอบถาม
สำหรับนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารกิจการนักศึกษาในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จั งหวัด
สงขลา โดยภาพรวมและรายด้า นอยู ่ใ นระดับ ปานกลาง และเมื ่อ พิจ ารณาแต่ล ะด้า นพบว่า
ด้า นการสำรวจสภาพปัจ จุบัน และปัญ หา กับ ด้านการวางแผนและเตรียมการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือ ด้า นการดำเนิน การตามแผน ด้า นการวิเคราะห์แ ละกำหนดทางเลือ กในการแก้ไข
ปัญหา และด้านการประเมินผลตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ในการป้องกัน ตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาโดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และ
ประสบการณ์ใ นการศึก ษาอบรมเกี ่ย วกับ สารเสพติด พบว่า โดยรวมผู ้บ ริห ารและครูที ่ม ี
ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิด เห็น เกี่ ยวกับ การบริห ารงานกิจการนัก ศึก ษาในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเกี่ย วกับ การใช้ส ารเสพติด ต่างกัน มีระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษาในการป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด ของนัก ศึก ษาแตกต่างกัน
อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิที ่ร ะดับ .01 3) พฤติก รรมการป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด ของ
นัก ศึก ษาพบว่า มีพ ฤติก รรมการป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า นพบว่า ด้า นการใช้ท ัก ษะปฏิเ สธมีค ่า เฉลี ่ย สูง สุด รองล งมา คือ
การหลีก เลี ่ย งการคบเพื่อ นที่เสี่ย งต่อ การนำพาไปเสพยาเสพติด และการหลีก เลี่ย งสารเริ่ม ต้น
4) ผลการเปรียบเทีย บพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การใช้ส ารเสพติด พบว่า นัก ศึกษาที่มีเพศและประสบการณ์การเสพสารติดต่างกันมีพฤติกรรม
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การป้อ งกัน ตนเองจากสารเสพติด แตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิที่ร ะดับ .05 สำหรับ
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดไม่แตกต่างกัน 35
มิต ร ทองกาบ ได้ท ำการวิจัย เรื่อ ง การสร้า งและพัฒ นารูป แบบการบริห ารงานกิจ การ
นักศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน พบว่า การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรคโครงสร้าง แนวคิด หลักการบริหาร
กิจ การนัก ศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น ผู้ที่มีป ระสบการณ์เกี่ยวกับการบริห ารกิจการ
นัก ศึก ษาระดับ อุด มศึกษาเอกชน เป็นเวลาไม่น้อ ยกว่า 5 ปี และมีคุณ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญ ญาเอก
จำนวน 17 คนโดยใช้เ ทคนิค เดลฟายเพื ่อ นำมาสร้า งรูป แบบการบริห ารกิจ การนัก ศึก ษาที ่ม ี
คุณ ภาพ ผลการวิจ ัย พบว่า รูป แบบการบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษาสำหรับ การศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาของเอกชนประกอบไปด้วยโครงสร้าง 5 ด้าน คือ 1. ปรัชญาของกิจการนักศึกษา
2. นโยบายของกิจ การนัก ศึก ษา 3. วัต ถุป ระสงค์ข องกิจ การนัก ศึก ษา 4. ขอบเขตของกิจ การ
นัก ศึก ษา 5. กระบวนการบริห ารกิจ การนัก ศึก ษาผลการตรวจสอบคุณ ภาพเบื้อ งต้น ด้านความ
ถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92.0
ซึ่งแต่ล ะด้า นมีค วามถูก ต้อ งเหมาะสมอยู่ในระดับ สูง ซึ่งผู้วิจัย จะนำรูป แบบที่ได้ไปทดลองใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นลำดับต่อไป 36
รุ่งรัตน์ มีทรัพย์ และ เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า การวิจัยครั้งนี้ เป็น
การวิจ ัย เชิง ผสมผสาน (mixed method) มีว ัต ถุป ระสงค์เพื ่อ 1) ศึก ษาระดับ การบริห ารงาน
กิจการนักศึกษา 2) เปรียบเทียบระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษา และ3) เสนอแนวทางการ
พัฒ นาการบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษาคณะแพทยศาสตร์ สัง กัด มหาวิท ยาลัย ของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.00 ระดับความ
เชื่อมั่น 0.97 กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ นักศึก ษาแพทย์ จำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และใช้
แบบสัมภาษณ์ ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.00 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน
ทำการวิเคราะห์ข้อ มูล ด้ว ยสถิติที่เป็น ค่า ความถี่ ค่า ร้อ ยละ ค่า เฉลี ่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
35 ธีระทัศน์

ศิริมุสิกะ, "การบริหารงานกิจการนักศึกษาในการป้องกันตนเองจากสารเสพ
ติ ด ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด สงขลา"
(วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557), บทคัดย่อ.
36 มิตร ทองกาบ, "การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาสำหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน" (2559), บทคัดย่อ.
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้ว ยวิธีข อง LSD และการวิเคราะห์เนื้อ หา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับ การบริห ารงานกิจ การ
นักศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบระดับการบริห ารงาน
กิจ การนักศึกษา จำแนกตามสังกัด ปฏิบัติแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ล ะด้านทุกด้าน
อย่า งมีนัย สำคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 3) แนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานกิจ การนัก ศึก ษา
ประกอบด้ว ย ควรวางโครงสร้า งงานตลอด 6 ปี และจัด สัม มนาสโมสรนิส ิต ชุด ใหม่ ส่ง เสริม
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า มีประโยชน์ เกิดการเรียนรู้และ
ความสามารถหลากหลาย เสริม สร้า งคุณ ธรรมจริย ธรรมและประโยชน์เพื ่อ สัง คม สนับ สนุน
งบประมาณและสิ ่ง อำนวยความสะดวก ให้ค ำปรึก ษาแนะนำ และตรวจเยี่ย ม เพิ ่ม ขวัญ และ
กำลัง ใจแก่ผู้ที่ท ำชื่อเสีย ง เสริม สร้างความรัก และผูก พัน ในสถาบัน และวิช าชีพ จัด เตรีย มความ
พร้อม จัดทำเอกสารและสื่อในการให้บริการตั้งแต่แรกเข้า จัดสรรตามสิทธิอย่างทั่วถึงและสะดวก
ในการใช้บ ริก าร จัดทุน การศึ ก ษาและทุน ฉุกเฉิน จัดคลินิก บริการสุข ภาพ จัดหอผู้ป่ว ยเป็น การ
เฉพาะ ประกัน อุบ ัติเหตุ จัด โครงการดูแ ลจิต ใจ และประเมิน ความพึงพอใจ จัด การปฐมนิเทศ
ปัจ ฉิม นิเทศ การแนะนำวิช าชีพ ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล ค้น หาสาเหตุผู้ที่มีปัญ หาในการศึก ษา
ปรับ ปรุงและจัดทำระเบีย บ กฎเกณฑ์ รณรงค์เรื่อ งวินัยนัก ศึกษา จัด กิจ กรรมส่งเสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม กิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างครู -ศิษย์ หรือ รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีการประชาสัมพันธ์และ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 37
งานวิจัยต่างประเทศ
ฮาโรลด์ (Harrold) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับ
มหาวิท ยาลัย เพื ่อ ค้น หาหลัก เกณฑ์จ ะใช้ค วบคุม กิจ กรรมนัก ศึก ษา ผลการวิจ ัย ปรากฏว่า
วัต ถุป ระสงค์ที่เหมาะสมสำหรับ การจัด การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา คือ การปลูก ฝัง สร้า งเสริม
พัฒ นาการ และส่งเสริม บุค ลิกภาพทุก ด้านของนักศึก ษา นโยบายการควบคุมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยควรขึ้นอยู่กับเหตุผ ล และผลทางด้านคุณธรรม วัฒ นธรรม ควรกำหนดขอบเขต
ให้กว้าง ๆ และยืดหยุ่น พอสมควร การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นบทบาทที่ทางมหาวิทยาลัย

37 รุ่ ง รั ต น์

มี ท รั พ ย์ และ เตื อ นใจ ดลประสิ ท ธิ์ , "การบริ ห ารกิ จ การนั ก ศึ ก ษาคณ ะ
แพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร," บทความ ครุศาสตรศาสตรมหา
บัณฑิต (2560): บทคัดย่อ.
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ควรส่งเสริมและสนับ สนุน มหาวิทยาลัยยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่า นิยมทางสังคมที่เกิดขึ้นของ
นักศึกษา38
อัคคาร์นี (Al-Karni) ได้ศึกษาความคิดเห็น ของนัก ศึก ษาเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลัก สูต ร
ของมหาวิทยาลัย King Saud University พบว่าปัจจัย ช่ว ยกระตุ้น ให้นักศึก ษาเข้าร่ว มกิจกรรม
คือ ได้ป ระสบการณ์ใ นการทำงานพัฒ นาความเป็น ผู ้น ำและความสนใจ เข้า ใจปัญ หาชุม ชมมี
ประโยชน์ส ำหรับ งานวิช าการ และทำให้รู้จัก ปกครองตนเอง ส่ว นปัจ จัย ที่ท ำให้ไม่ส ามารถร่ว ม
ทำงานนอกมหาวิท ยาลัย เนื่อ งจากกิจกรรมต้องใช้เวลามาก ความอายและกิจกรรมไม่น่าสนใจ
นอกจากนี ้ยัง พบความสัม พัน ธ์ในทางที่ดีร ะหว่า งการเข้า ร่ว มกิจ กรรมของโรงเรีย นมัธ ยม และ
วิทยาลัย39
โชวปิง ฮู (Shouping Hu) ได้ท ำการศึก ษาเกี ่ย วกับ ผลกระทบของการมีส ่ว นร่ว มใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอบถามนักศึกษาและการพัฒนาบุคคล การใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการวิจัย
แบบสอบถามประสบการณ์ก ารเรีย นรู้ใ นระหว่า งปี 2541 ถึง 2547 ผลการศึก ษานี ้ไ ด้ศึก ษา
ผลกระทบจากการมีส ่ว ร่ว มของนัก ศึก ษาในกิจ กรรมที ่เ กี ่ย วกับ การสอบถามในช่ว งของการ
ประกาศผลการเรียนที่มีการรายงานออกมา จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 1.นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอบถาม ความคิดเห็นมีผลอย่างมากและเป็นบวกต่อการวัดผลกำไรทั่วโลก
2.การสู้รบมีผ ลกระทบในเชิงบวกต่อผลลัพธ์ทางมหาวิทยาลัยบางส่วน แต่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นส่ว น
ใหญ่ 3.ผลกระทบของกิจ กรรมที ่เ น้น การสอบถามมีเ งื่อ นไขกับ นัก ศึก ษา และบางคนได้รับ
ประโยชน์ม ากกว่า คนอื่น ๆ จากการศึก ษาครั้งนี้แ สดงให้เห็น ถึงความซับ ซ้อ นของอิท ธิพ ลของ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและชี้ให้เห็นถึงนัยสำคัญสำหรับนโยบาย
และโครงการของสถาบันที่อาจมีผลต่อการสนับสนุนผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องการ 40
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Rojor David Harrold, "The Control of Student Extra-Curricula Life in
American Higher Education," Dissertation Abstracts 27 (1967).
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King Saud University, Dissertation Abstracts International (1987).
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38
สรุป
จากการศึก ษาหลัก การ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อ ง ทำให้ท ราบว่า
การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้านส่งเสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม เป็น กิจ กรรมที่ป ฏิบัติเพื่อเสริม
ทักษะด้านพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคม มี
วัต ถุป ระสงค์เพื ่อ ส่ง เสริม ให้น ัก ศึก ษาได้เข้า ใจถึง ศาสตร์วิช า ธำรงค์ศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
ประเทศชาติแ ละบูร ณาการกิจ กรรมกับ รายวิช าต่า ง ๆ ได้อ ย่า งมีคุ ณ ภาพ โดยมหาวิท ยาลัย ได้
กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียตามมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน
คือ มาตรฐานด้า นการวางแผน (P) มาตรฐานด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน (D) มาตรฐานการ
ตรวจสอบและประเมิน ผล (C) และมาตรฐานด้านการพัฒ นาปรับ ปรุง (A) ตามเกณฑ์คู่มือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2558
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย อีส เทิร์นเอเชีย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)
มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ทราบ 1) การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัย อีส เทิร์นเอเชีย 2) แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนักศึกษา
ด้านกิจ กรรมส่งเสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย โดยใช้ผู้ให้ข้อ มูล ใน
มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย เป็น หน่ว ยวิเ คราะห์( Unit of Analysis) ในการดำเนิน การวิจัย ได้
กำหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภ าพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงกำหนด
ขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จากเอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ ระเบียบ คำสั่ง หลักสูตร วรรณกรรม
ผลการวิจัย รายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและ
ความเห็น ชอบในการจัดทำโครงร่ างงานวิจัย รับ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้
สมบูรณ์นำเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุง
แก้ไขข้อ บกพร่อ งของเครื่องมือ นำเครื่อ งมือไปเก็บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่าง แล้ว นำข้อมูล ที่เก็บ
รวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
ขั ้น ตอนที ่ 3 รายงานผลการวิจ ัย เป็น ขั้น ตอนของการจัด ร่า งรายงานการวิจ ัย เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบการค้น คว้า อิส ระ ตรวจสอบความถูก ต้อ ง ปรับ ปรุงแก้ไขข้อ บกพร่อ ง
ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื ่อ ให้ก ารวิจ ัย ครั้ง นี ้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ที ่ตั้ง ไว้ ผู ้วิ จัย จึง ได้ก ำหนดระเบีย บวิธีว ิจัย ซึ่ง
ประกอบด้ว ย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่ม ตัว อย่างและขนาดของกลุ่ม ตัว อย่าง ตัว แปรที่
ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแ ผนแบบการวิจัย
ล ัก ษ ณ ะ ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง เด ีย ว ศ ึก ษ า ส ภ า ว ก า ร ณ ์ ไม ่ม ีก า ร ท ด ล อ ง ( the one shot,
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้
O

S

X

S หมายถึง ประชากรที่ศึกษา
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 11 คณะ
ดังตารางที่ 1
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมูล คณะละ 6 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี จำนวน 1 คน 2) อาจารย์
จำนวน 1 คน 3) เลขานุการคณะ จำนวน 1 คน 4) นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น
66 คน

41
ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
คณะในมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย

คณบดี

ผู้ให้ข้อมูล
อาจารย์ เลขานุการ

นักศึกษา
รวม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการบิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

1

3

6

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6
6

คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวม

1
1
1
11

1
1
1
11

1
1
1
11

3
3
3
33

6
6
6
66

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษา (Xtot) ตามเกณฑ์คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ.2558 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านการวางแผน หมายถึง การประชุมร่ว มกั นในการจัด ทำแผนและมี ห ลั กฐานหรือ
รายงานการประชุ ม ที่ ชั ดเจน มี ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บั ติกิ จกรรมประจำปี ต้ องมี ความสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรนักศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
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มีการกำหนดดัชนี ชี้วัด ความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะโครงการที่ ชั ด เจน ครบทุ ก โครงการและต้ อ งมี ก ารทบทวนหรื อ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน หมายถึง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี
อย่า งน้อ ยร้อ ยละ 80 ของแผนปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมประจำปีทั ้ง หมด ระบุขั ้น ตอน การดำเนิน งาน
ผู้รับ ผิด ชอบ อย่างชัด เจน เก็บ รวบรวมข้อ มูล ผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้จ ริงในทุก
โครงการ มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ กลุ่มผู้เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในการจัดทำโครงการ
ครั้งต่อไป
2.3 ด้า นการตรวจสอบและประเมิน ผล หมายถึง กลไกในการตรวจสอบติด ตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่าง
น้อยปีล ะ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีผ ลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและมีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองและจัดส่งให้สภาผู้แทนนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด
2.4 ด้า นการพัฒ นาและปรับ ปรุง หมายถึง การจัด ทำแนวทางและโครงการพัฒ นา
ปรับ ปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงส่งแนวทางและ
โครงการพัฒนาปรับปรุงให้สภาผู้แทนนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่ งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1) แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม คื อ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตำแหน่ งหน้ าที่ และประสบการณ์ ในการทำงาน มีลั กษณะเป็นแบบตัวเลือกที่กำหนด
คำตอบไว้ให้
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
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มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ชนิดจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)1 มีความหมายและค่า
น้ำหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากมีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลางมีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากน้อยมีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน
2) แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ใช้ในการสอบถามแนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ด้ า นกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย ใช้
สัม ภาษณ์ คณบดี จำนวน 1 คน อาจารย์ จำนวน 1 คน เลขานุ การ จำนวน 1 คนและนั กศึกษา
จำนวน 2 คน
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
2) สร้ า งกระทงคำถาม โดยใช้ เกณ ฑ์ คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558
3) การตวรจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ

1

RensisLikert, New Pattern of Management (New York: Mc Graw-Hill Book
Company, 1961), 74.
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิจั ยทำหนังสือเรียนภาควิช าการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากรเพื่อทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อให้ออก
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือของคณะที่เป็นประชากรในการวิจัยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้
2. ผู้วิจัยนำหนังสือที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกให้ไปส่งยังมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อ
ได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ
3. จัดทำตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้
4. นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้ การวิเคราะห์ ข้อมูล ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและตรงข้อคำถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ
(%)
2. การวิเคราะห์ ระดับ การบริห ารกิจกรรมนั กศึกษาใช้ ค่ ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต (xˉ) และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว พิ จ ารณาค่ า น้ ำ หนั ก ของค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 เพื่อใช้แปลความหมายโดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best)2 มีรายละเอียดดังนี้

2W

Best John, Research in Education (New York: Prentice, Ine, 1970), 87.
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มัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุด
มัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมาก
มัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลาง
มัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อย
มัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่าการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.การวิเคราะห์ ค ำถามปลายเปิ ด แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า น
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒ นธรรมมหาวิทยาลัย อีส เทิร์นเอเชีย ประชากร ได้แก่ คณะในมหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย
จำนวน 11 คณะ กำหนดผู้ให้ข้อมูลคณะละ 6 คน ประกอบด้วย คณบดี อาจารย์ เลขานุการคณะ
และนั กศึกษา รวมทั้ งสิ้ น 66 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริห าร
กิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สถิติที่ใช้
ในการวิจัยคือ ความถี่ (f) ร้อยละ(%) มัชฌิมเลขคณิต (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื ่อ ให้ก ารวิเ คราะห์ข ้อ มูล เป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการวิจ ัย เรื่อ ง “แนวทางการ
พัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นส่งเสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น
เอเชีย” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณบดี จำนวน 11 คน อาจารย์ จำนวน
11 คน เลขานุการ จำนวน 11 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียชั้นปีที่ 1-4 ประจำปี
การศึก ษา 2561 จำนวน 33 คน เก็บ รวบรวมจากผู ้ใ ห้ข ้อ มูล จำนวนทั ้ง สิ ้ น 66 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผู ้ว ิจ ัย ได้ร ับ แบบสอบถามกลับ คืน มาทั ้ง หมด 66 ฉบับ คิด เป็น ร้อ ยละ 100.00
นำมาวิเคราะห์แ ละเสนอผลการวิเคราะห์โ ดยใช้เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ ่ม
ตัวอย่าง นำเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ ปัจ จัย ส่ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม จำนวน 66 คน
จำแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้า ที่ และคณะ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัว

จำนวน

ร้อยละ

รวม

21
45
66

31.82
68.18
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
สถานภาพส่วนตัว
จำนวน
ร้อยละ
2. อายุ
2.1 ไม่เกิน 25 ปี
32
48.48
2.2 26 – 35 ปี
11
16.67
2.3 36 – 45 ปี
14
21.21
2.4 46 ปีขึ้นไป
9
13.64
รวม
66
100.00
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
9
13.63
3.2 6 – 10 ปี
33
50.01
3.3 11 – 15 ปี
11
16.66
3.4 15 ปี ขึ้นไป
4
6.07
3.5 เป็นนักศึกษา
9
13.63
รวม
66
100.00
4. วุฒิการศึกษา
4.1 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
33
50.00
4.2 ปริญญาตรี
9
13.63
4.3 ปริญญาโท
10
15.16
4.4 ปริญญาเอก
14
21.21
รวม
66
100.00
5.ตำแหน่งหน้าที่
5.1 นักศึกษา
33
49.99
5.2 ผู้บริหาร
11
16.67
5.3 อาจารย์
11
16.67
5.4 เลขานุการ
11
16.67
รวม
66
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า สถานภาพส่ว นตัว ของผู้ต อบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง จำนวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 เป็นเพศชาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ด้านอายุมีอายุ
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ไม่เกิน 25 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ มีอายุ 36-45 ปี จำนวน 14 คน
คิดเป็น ร้อยละ21.21 มีอายุ 26-35 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีอายุ 46 ปีขึ้น
ไป จำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.64 ด้านประสบการณ์ในการทำงาน เป็นนักศึก ษา จำนวน
33 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 50.01 มีป ระสบการณ์ น ้อ ยกว่า 5 ปี จำนวน 11 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
16.66 มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 และมีประสบการณ์ 15
ปีขึ้น ไป จำนวน 9 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 13.63 ด้า นวุฒ ิก ารศึก ษา ส่ว นใหญ่ ก ำลัง ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 14 คน คิด
เป็น ร้อยละ 21.21 มีวุฒิการศึกษาปริญ ญาโท จำนวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.16 และมี วุฒิ
การศึก ษาปริญ ญาตรี จำนวน 9 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 13.63 ด้า นตำแหน่ง หน้า ที่ ส่ว นใหญ่เป็น
นักศึกษา จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99 รองลงมาคือ ตำแหน่งผู้บริห าร จำนวน 11 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 16.67 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 16.67 และตำแหน่ง
เลขานุการ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติในการดำเนิน งานกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรมมห าวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย
ตารางที่ 3 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวม
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
xˉ
xˉ
ด้านการวางแผน 4.41 0.59 มาก 4.00 1.01 มาก 4.20
0.80 มาก
(P)
ด้านการปฏิบัติ
4.38 0.61 มาก 4.05 0.94 มาก 4.21
0.77 มาก
ตามแผน (D)
ด้านการ
ตรวจสอบและ
4.50 0.62 มาก 4.03 0.86 มาก 4.26
0.74 มาก
ประเมินผล (C)
ด้ า นการพั ฒ นา 4.36 0.69 มาก 3.98 0.87 มาก 4.17
0.78 มาก
ปรับปรุง (A)
รวม
4.41 0.63 มาก 4.00 0.92 มาก 4.21 0.77 มาก
จากตารางที ่ 3 พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ( ˉx = 4.21, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรีย งค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล (xˉ = 4.26, S.D.= 0.74) ด้านการปฏิบัติตามแผน (xˉ = 4.21, S.D.= 0.77) ด้านการ
วางแผน (xˉ = 4.20, S.D.= 0.80) ด้านการพัฒนาปรับปรุง (xˉ = 4.17, S.D.=0.78) ตามลำดับ
เมื่อ นำมาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่ม ผู้บ ริห าร อาจารย์ และบุค ลากรสายสนับ สนุน มี
ความคิด เห็น ต่อ การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากทุกด้าน (xˉ = 4.41, S.D.= 0.63) เมื่อ พิจารณาเป็นรายละเอียดเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
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การตรวจสอบและประเมิน ผล (xˉ = 4.50, S.D.= 0.62) ด้า นการวางแผน (xˉ = 4.41, S.D.=
0.59) ด้านการปฏิบัติตามแผน (xˉ = 4.38, S.D.=0.61) และด้านการพัฒ นาปรับปรุง (Act) (xˉ =
4.36, S.D.= 0.69)
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒ นธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.00, S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (xˉ = 4.05, S.D.= 0.94) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (xˉ = 4.03, S.D.= 0.86)
ด้านการวางแผน (xˉ = 4.00, S.D.= 1.01) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (xˉ = 3.98, S.D.= 0.87)
ตารางที ่ 4 แสดงค่า มัช ฌิม เลขคณิต ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริห ารกิจ กรรม
นักศึกษาด้า นกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ด้านการวางแผน (Plan)
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
xˉ
xˉ
1.มีการประชุม
ร่วมกันในการ
จัดทำแผนและมี
หลักฐานหรือ
4.27 0.57 มาก 4.03 0.84 มาก 4.15 0.70 มาก
รายงานการ
ประชุมที่ชัดเจน
2. มีการจัดทำ
4.38 0.56 มาก 3.91 1.01 มาก
แผนปฏิบัติ
4.14
0.78 มาก
กิจกรรมประจำปี
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ตารางที ่ 4 แสดงค่า มัช ฌิม เลขคณิต ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริห ารกิจ กรรม
นักศึกษา ด้านกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ด้านการวางแผน (Plan) (ต่อ)
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ
3.แผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปี
มีความ
สอดคล้องกับ
4.45 0.56 มาก 4.03 1.04 มาก 4.24 0.80 มาก
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย
4. มีการกำหนด
ดัชนีชี้วัดความ
สำเร็จ เป้าหมาย
กำหนดระยะเวลา
การจัดกิจกรรม
4.42 0.61 มาก 4.09 1.01 มาก 4.25 0.81 มาก
งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละโครงการที่
ชัดเจน ครบทุก
โครงการ
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ตารางที ่ 4 แสดงค่า มัช ฌิม เลขคณิต ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริห ารกิจ กรรม
นักศึกษา ด้านกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ด้านการวางแผน (Plan) (ต่อ)
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ
5. มีการทบทวน
หรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติ
4.52 0.71 มาก 3.94 1.17 มาก 4.23 0.94 มาก
กิจกรรมประจำปี
ที่สุด
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
รวม
4.41 0.59 มาก 4.00 1.01 มาก 4.20 0.80 มาก
จากตารางที ่ 4 พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ น ธรรมด้า น การวางแผน (Plan) โดย รวม อยู ่ใ น ระดับ ม าก (xˉ = 4.20, S.D.= 0.80)
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อ ยดัง นี ้ การกำหนดดัช นีชี ้ว ัด ความสำเร็จ เป้า หมาย กำหนดระยะเวลาการจัด กิจ กรรม
งบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (xˉ = 4.25, S.D.= 0.81)
แผนปฏิบัติกิจ กรรมประจำปีมีค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุประสงค์ของคุณ ลักษณะของบัณ ฑิต ที่พึง
ประสงค์ของมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย (xˉ = 4.24, S.D.= 0.80) มีก ารทบทวนหรือปรับ ปรุง
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (xˉ = 4.23, S.D.= 0.94) มีการประชุมร่วมกัน
ในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (xˉ = 4.15, S.D.= 0.70) และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี (xˉ = 3.91, S.D.= 1.01)
เมื่อพิจ ารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริห าร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
มีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ
วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.41, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่าง
น้อยปีละ
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1 ครั้ง (xˉ = 4.52, S.D.= 0.71) และระดับ มาก จำนวน 4 ข้อ โดยเรียงค่ามัช ฌิม เลขคณิตจาก
มากไปหาน้อ ยดัง นี ้ คือ แผนปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมประจำปีม ีค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข อง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (xˉ = 4.45, S.D.= 0.56) มี
การกำหนดดัช นีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัด กิจกรรมงบประมาณและ
ผู้รับ ผิดชอบในแต่ล ะโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (xˉ = 4.42, S.D.= 0.56) มีการจัด ทำ
แผนปฏิบัติกิจ กรรมประจำปี (xˉ = 4.38, S.D.= 0.56) และ มีการประชุม ร่ว มกัน ในการจัดทำ
แผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (xˉ = 4.27, S.D.= 0.57)
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรมด้า นการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.00, S.D.= 1.01) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมงบประมาณและ
ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ (xˉ = 4.09, S.D.= 1.01) มีการประชุม
ร่วมกันในการจัดทำแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน (xˉ = 4.03, S.D.= 0.84)
แผนปฏิบ ัติกิจ กรรมประจำปีม ีค วามสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที ่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (xˉ = 4.03, S.D.= 1.04) มีการทบทวนหรือปรั บปรุง
แผนปฏิบัติกิจ กรรมประจำปีอ ย่า งน้อ ยปีล ะ 1 ครั้ง (xˉ = 3.94, S.D.= 1.17) และมีก ารจัด ทำ
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี (xˉ = 3.91, S.D.= 1.01)
ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ด้า นกิจ กรรมส่ง เสริมศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ด้า นการ
ปฏิบัติตามแผน (Do)
ผู้บริหาร อาจารย์
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
และเลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ S.D. ระดับ
xˉ
1. มีการดำเนิ นงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
กิ จ กรรมป ระจำปี 4.15 0.56 มาก 4.00 0.86 มาก 4.07 0.71 มาก
อย่างน้อยร้อยละ 80
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ด้า นกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีส เทิร์น เอเชีย ด้า นการ
ปฏิบัติตามแผน (Do) (ต่อ)
ผู้บริหาร อาจารย์
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
และเลขานุการ
(n=33)
(n=33)
xˉ S.D. ระดับ xˉ S.D. ระดับ xˉ S.D. ระดับ
2. มีการระบุขั้นตอนการ
ดำเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ อย่าง
4.48 0.66 มาก 4.03 1.07 มาก 4.25 0.86 มาก
ชัดเจนในทุกโครง การ
3. มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เช่น
จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประเภทของ 4.45 0.50 มาก 4.03 1.00 มาก 4.24 0.70 มาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
งบประมาณที่ใช้จริงใน
ทุกโครงการ
4. มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกโครงการ
อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มนักศึกษาที่เป็น
4.36 0.65 มาก 4.06 0.89 มาก 4.21 0.77 มาก
กรรมการ และกลุ่ม
ผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ
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ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ด้า นกิจ กรรมส่ง เสริมศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย ด้า นการ
ปฏิบัติตามแผน (Do) (ต่อ)
ผู้บริหาร อาจารย์
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
และเลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ
5.มีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน
เพื่อนำผลการ
ประเมินไปปรับ
4.45 0.66 มาก 4.12 0.99 มาก 4.28
0.82 มาก
ปรุงการดำเนินงาน
ในการจัดทำโครง
การครั้งต่อไป
รวม
4.38 0.61 มาก 4.05 0.94 มาก 4.21 0.77 มาก
จากตารางที ่ 5 พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมด้านการปฏิบัติต ามแผน (Do) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.21, S.D.= 0.77) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้
มีก ารวิเคราะห์ผ ลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงการดำเนิน งานในการจัด ทำ
โครงการครั้งต่อไป (xˉ = 4.28, S.D.= 0.82) มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนในทุกโครงการ (xˉ = 4.25, S.D.= 0.86) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
เช่น จำนวนผู้เข้า ร่ว มกิจ กรรม ประเภทของผู้เข้า ร่ว มกิจ กรรม และงบประมาณที่ใช้จ ริง ในทุก
โครงการ (xˉ = 4.24, S.D.= 0.70) มีก ารประเมิน ความพึง พอใจของผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งในทุก
โครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (xˉ = 4.06, S.D.= 0.89) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
เช่น จำนวนผู ้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรม ประเภทของผู ้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรม และงบประมาณที ่ใ ช้จ ริง ใน
ทุก โครงการ (xˉ = 4.21, S.D.= 0.77) และมีก ารดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติกิจ กรรมประจำปี
อย่างน้อยร้อยละ 80 (xˉ = 4.07, S.D.= 0.71)
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เมื ่อ พิจ ารณาจำแนกเป็น รายกลุ ่ม พบว่า กลุ ่ม ผู ้บ ริห าร อาจารย์ และบุค ลากรสาย
สนับ สนุน มีค วามคิด เห็น ต่อ การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน (Do) โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก (xˉ = 4.38, S.D.= 0.61)
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อ ยดัง นี ้ มีก ารระบุขั ้น ตอนการดำเนิน งานและผู ้ร ับ ผิด ชอบอย่า งชัด เจนในทุก โครงการ
(xˉ = 4.48, S.D.= 0.66) มีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผลการดำเนิน งาน เช่น จำนวนผู ้เ ข้า ร่ว ม
กิจ กรรม ประเภทของผู ้เข้าร่ว มกิจ กรรม และงบประมาณที่ใช้จ ริงในทุก โครงการ (xˉ = 4.45,
S.D.= 0.50) มีการวิเคราะห์ผ ลการประเมินเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
การจัดทำโครงการครั้งต่อไป มี (xˉ = 4.45, S.D.= 0.66) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่ว น
เกี่ย วข้องในทุกโครงการอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็น กรรมการ และกลุ่มผู้เข้าร่ว ม
(xˉ = 4.36, S.D.= 0.65) และมีก ารดำเนิน งานตามแผนปฏิบ ัติกิจ กรรมประจำปี อย่า งน้อ ย
ร้อยละ 80 (xˉ = 4.15, S.D.= 0.56)
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรมด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน (Do) โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก (xˉ = 4.05,
S.D.= 0.94) เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุก ข้อ โดยเรียงค่ามัช ฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อ ยดัง นี้ มีก ารวิเคราะห์ผ ลการประเมิน เพื่อ นำผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง การ
ดำเนินงานในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป (xˉ = 4.12, S.D.= 0.99) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ และกลุ่ม
ผู้เข้า ร่ว ม อาจารย์ที่ป รึก ษา หรือ ผู้เกี่ย วข้อ งอื่น ๆ (xˉ = 4.06, S.D.= 0.89) มีก ารเก็บ รวบรวม
ข้อ มูล ผลการดำเนิน งาน เช่น จำนวนผู้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรม ประเภทของผู ้เข้า ร่ ว มกิจ กรรม และ
งบประมาณที่ใช้จ ริงในทุก โครงการ (xˉ = 4.03, S.D.= 0.91) มีก ารระบุขั้น ตอนการดำเนิน งาน
และผู้รับ ผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกโครงการ (xˉ = 4.03, S.D.= 1.07) และมีการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80 (xˉ = 4.00, S.D.= 0.86)
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ตารางที ่ 6 แสดงค่า มัช ฌิม เลขคณิต ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริห ารกิจ กรรม
นักศึกษาด้า นกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ
1. มี ก ลไกในการ
ตรวจสอบติ ด ตาม
และประเมินผลการ 4.45 0.63 มาก 4.12 0.89 มาก 4.28 0.76 มาก
ดำเนินงาน
2. มีการตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมิน ผลตาม
4.45 0.61 มาก 3.94 0.86 มาก 4.19 0.73 มาก
แผนการดำเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
3.มีผลตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
4.52 0.50 มาก 3.97 0.84 มาก 4.24 0.67 มาก
ดำเนินงาน
ที่สุด
4. มีการจัดทำ
รายงานการ
4.58 0.61 มาก 4.12 0.89 มาก 4.35 0.75 มาก
ประเมินตนเอง
ที่สุด
รวม
4.50 0.62 มาก 4.03 0.86 มาก 4.26 0.74 มาก
จากตารางที ่ 6 พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรมด้า นการตรวจสอบและประเมิน ผล (Check) โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก (xˉ = 4.26,
S.D.= 0.74) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (xˉ = 4.35, S.D.= 0.75) มีกลไก
ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (xˉ = 4.28, S.D.= 0.76) มีผลตรวจสอบ
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ติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน งาน (xˉ = 4.24, S.D.= 0.67) มีก ารตรวจสอบติด ตามและ
ประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (xˉ = 4.19, S.D.= 0.73)
เมื่อพิจ ารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริห าร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ
ตรวจสอบและประเมิน ผล (Check) โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก (xˉ = 4.50, S.D.= 0.62)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ มีการจัดทำรายงานการ
ประเมิน ตนเอง (xˉ = 4.58, S.D.= 0.61) และมีผ ลตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลการ
ดำเนิน งาน (xˉ = 4.52, S.D.= 0.50) ระดับ มาก จำนวน 2 ข้อ ได้แ ก่ มีก ลไกในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (xˉ = 4.45, S.D.= 0.61) และมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลตามแผนการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (xˉ = 4.45, S.D.= 0.61)
กลุ่มนักศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรมด้า นการตรวจสอบและประเมิน ผล (Check) โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก
(xˉ = 4.03, S.D.= 0.86) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุก ข้อ โดยเรีย งค่า
มัช ฌิม เลขคณิต จากมากไปหาน้อ ยดัง นี้ มีก ลไกในการตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลการ
ดำเนิน งาน (xˉ = 4.12, S.D.= 0.89) มีก ารจัด ทำรายงานการประเมิน ตนเอง (xˉ =4.12,
S.D.= 0.89) มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (xˉ = 3.97, S.D.= 0.84) มี
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (xˉ = 3.94,
S.D.= 0.86)
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ตารางที ่ 7 แสดงค่า มัช ฌิม เลขคณิต ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริห ารกิจ กรรม
นักศึกษาด้า นกิจ กรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act)
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา
รวม (n=66)
ตัวแปร
เลขานุการ
(n=33)
(n=33)
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ xˉ
S.D. ระดับ
xˉ
1.มีการจัดทำ
แนวทาง/โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพจากผล
4.18 0.76 มาก
4.39 0.65 มาก 3.97 0.88 มาก
การตรวจสอบ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
2.มีการส่ง
แนวทาง/โครงการ
พัฒนาปรับปรุงฯ
4.16 0.79 มาก
4.33 0.73 มาก 4.00 0.86 มาก
ให้ผู้รับผิดชอบ
ภายในเวลาที่
กำหนด
รวม
4.36 0.69 มาก 3.98 0.87 มาก 4.17 0.78 มาก
จากตารางที ่ 7 พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.17, S.D. = 0.78) เมื่อ
พิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดัง นี้ มีก ารจัด ทำแนวทาง/โครงการพัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพจากผลการตรวจสอบติด ตามและ
ประเมิน ผลการดำเนิน งาน (xˉ = 4.18, S.D.= 0.76) และมีก ารส่ง แนวทาง/โครงการพัฒ นา
ปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด (xˉ = 4.16, S.D.= 0.79)
เมื่อพิจ ารณาจำแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่ มผู้บริห าร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมด้านการ
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พัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.36, S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุก ข้อ โดยเรีย งค่า มัช ฌิม เลขคณิต จากมากไปหาน้อ ยดัง นี้ มีก ารจัด ทำ
แนวทาง/โครงการพัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพจากผลการตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลการ
ดำเนินงาน (xˉ = 4.39, S.D.= 0.65) มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒ นาปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบ
ภายในเวลาที่กำหนด (xˉ = 4.33, S.D.= 0.73)
กลุ่มนักศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมมาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (xˉ =
3.98, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด (xˉ = 4.00,
S.D.= 0.86) และมีก ารจัด ทำแนวทาง/โครงการพัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพจากผลการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (xˉ = 3.97, S.D.= 0.88)
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์
ตารางที่ 8 ผลการวิเ คราะห์แ นวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น คณบดี อาจารย์
เลขานุการ และนักศึกษา ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนี้
หัวข้อ
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านการวางแผน
1.ควรกำหนดการประชุ ม เพื่ อ วางแผนก่ อ นจั ด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้ง
2.ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ การเรี ย น รู้ ใ น กิ จ ก รรม ด้ า น ศิ ลป ะแล ะ
วัฒนธรรม
3.ควรวางแผนพั ฒ นาสถานที่ จั ด กิ จ กรรมด้ า น
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวก
ในการปฏิบัติกิจกรรม
4.ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียง
ต่อการทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 8 ผลการวิเ คราะห์แ นวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ)
หัวข้อ
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติตามแผน
1.ควรปรั บ ปรุ งระยะเวลาการจั ด กิ จ กรรมด้ า น
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ เป็ น ตามแผนการจั ด
กิจกรรมที่กำหนดไว้
2.ควรดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้
3.ควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนั กถึงความสำคั ญ และให้ ค วามร่ว มมื อใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
1.ควรมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม
2.ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด
ด้านการพัฒนาปรับปรุง
1.ควรน ำผ ล การป ระเมิ น ม าป รั บ ป รุ ง การ
ดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี
ถัดไป
จากตารางที ่ 8 การวิเ คราะห์แ นวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า น
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า
1.ด้านการวางแผน ควรกำหนดการประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิล ปะและ
วัฒ นธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิช าให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในกิจกรรมด้าน
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรวางแผนพัฒ นาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒ นธรรมให้มีความ
พร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจ กรรม และควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พ อเพี ยงต่อ
การทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย
2.ด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน ควรปรับ ปรุง ระยะเวลาการจัด กิจ กรรมด้า นศิล ปะและ
วัฒ นธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝั งจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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3.ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรมในทุก กิจ กรรม และควรมีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลสำเร็จ ตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด
4.ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี ้ เรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้านกิจ กรรม
ส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย เป็น การวิจ ัย เชิง พรรณ นา
(descriptive research) มีวัตถุป ระสงค์ 1)เพื่อทราบการบริห ารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย และ 2)เพื ่อ ทราบแนวทางการ
พัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัย
อีส เทิร์น เอเชีย ประชากรที่ใช้ในการวิ จัย คือ คณะในมหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย จำนวน 11
คณะ กำหนดผู้ให้ข้อมูล โดยใช้คณะในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) ผู้ให้ข้อมูล คณะละ 6 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี จำนวน 1 คน 2) อาจารย์ จำนวน
1 คน 3) เลขานุการคณะ จำนวน 1 คน 4) นักศึกษา จำนวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน
66 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้
สรุป ผลการวิเ คราะห์ก ารบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1. การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อีส เทิร์น เอเชีย พบว่า การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้านกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มาตรฐานด้าน
การวางแผน (Plan) ด้า นมาตรฐานด้า นการปฏิบ ัต ิต ามแผน (Do) ด้า นการตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) ตามลำดับ
2. แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย พบว่า ด้า นการวางแผน ควรกำหนดการประชุม เพื่อ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิช าให้
สอดคล้อ งกับ การเรีย นรู ้ใ นกิจ กรรมด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรวางแผนพัฒ นาสถานที่จัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวาง
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แผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมของภาควิช า
คณะและมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒ นธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก
ถึง ความสำคัญ และให้ค วามร่ว มมือ ในการปฏิบ ัติกิจ กรรมด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรม ด้า นการ
ตรวจสอบและประเมิน ผล ควรมีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลการจัด กิจ กรรมด้า นศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมในทุก กิจ กรรม และควรมีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลสำเร็จ ตามตัว ชี้วัด ที่ก ำหนด
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีถัดไป
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สำคัญสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้านส่งเสริมศิล ปะและวัฒ นธรรมมหาวิทยาลัย อีส เทิร์น
เอเชีย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ไม่ส อดคล้องกับ สมมติฐ านที่ตั้งไว้ในระดับ ปานกลาง
ทั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ได้ดำเนินการ
จัดกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา โดยยึดหลัก กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ทั้งในด้า น
การวางแผนก่อนการปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และประเมินผล รวมถึงจากผลการตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามีข้อบกพร่องขึ้น งานที่ได้ไม่ตรง
กับ เป้าหมาย หรือปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตามและแก้ไขตามลักษณะของปัญ หาที่ค้นพบ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ รุ่งอรุณ พรเจริญ นุช นารถ ผ่องพุฒิ และทางสิริ วิชิรานนท์ ได้ทำ
การวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์
ร่ว มจิต ร ได้ท ำการวิจ ัย เรื ่อ ง ความคิด เห็น ของนัก ศึก ษาต่อ การเข้า ร่ว มกิจ กรรมนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า อยู ่ใ นระดับ มากทุก ด้า น โดยสามารถอภิป รายผล
ได้ ดังนี้
1.1 ด้านการวางแผน พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในแต่ล ะ
คณะได้มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมีห ลักฐานหรือรายงานการประชุมในแต่ล ะครั้ง
รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เช่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน
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ของแผนที ่ช ั ด เจน มีก ารจัด ทำแผนปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมประจำปี รวมถึง มีก ารทบทวนปรับ ปรุง
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติ หรือผู้
ดำเนิน โครงการทราบว่าการดำเนินงานควรสิ้นสุดหรือสำเร็จเมื่อใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดารารัต น์ ธรรมานุชิต ที่ได้ท ำการวิจัย เรื่อ ง สภาพการบริห ารกิจ การนัก ศึก ษาในวิท ยาลัย พล
ศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
ควรมีการวางแผนการดำเนิน งานที่ชัดเจน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานอยู่
เสมอ นอกจากนี ้ยัง สอดคล้อ งกับ ข้อ เสนอแนะของ วรวุฒ ิ ขำพลจิต ได้ท ำการวิจัย เรื่อ งการ
บริห ารกิจ กรรมนัก เรีย นที ่ส ่ง ผลต่อ คุณ ลัก ษณะของนัก เรีย นนายเรือ พบว่า มีก ารวางแผนทำ
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางเอาไว้ โดยมีระดับการบริหารกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า การบริห ารกิ จ กรรมนัก ศึก ษาด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย ในภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ทั ้ง นี ้อ าจ
เนื ่อ งมาจาก ในแต่ล ะคณะมีก ารบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาตามแผนที ่ก ำหนดไว้ โดยในแต่ล ะ
โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และวางกรอบ
การประเมิน รวมถึง มีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผลการดำเนิน งาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่ว มกิจ กรรม
ประเภทของผู้เข้าร่ว มกิจ กรรม และประเมิน ความพึงพอใจของผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องในทุกโครงการ
อย่า งสม่ำ เสมอ รวมถึง การปฏิบ ัต ิต ามแผนที ่ไ ด้ว างเอาไว้โ ดยไม่ข ้า มขั้น ตอนที ่ร ะบุไ ว้ใ นแผน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ ขำพลจิต ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ พบว่า การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ของนักเรีย นนายเรือ มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้ว างไว้ โดยมีระดับ การบริห าร
กิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื ่อ งมาจาก ในแต่ล ะคณะการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษามีก ลไกในการตรวจสอบติด ตามและ
ประเมิน ผลการดำเนิน งานอย่า งสม่ำ เสมอ และมีก ารตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลตาม
แผนการดำเนิน งาน อย่า งน้อ ยปีล ะ 2 ครั้ง ว่า งานที่ได้เป็น ไปตามมาตรฐานหรือ เป้า หมายที่ได้
กำหนดไว้ห รือไม่ มีผ ลตรวจสอบติดตามและประเมิน ผล รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองอย่า งสม่ำ เสมอ ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ สำนัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
แห่งชาติ ที่ได้กล่าวว่า เกณฑ์ในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกกิจกรรมที่
ดำเนิน การมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมินมา
ปรับ ปรุง การดำเนิน งานครั้ง ต่อ ไป และสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของทวีศัก ดิ์ สว่า งเมฆ ที่ก ล่า วว่า
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ควรให้ท ุก ฝ่า ยร่ว มกัน ติด ตามประเมิน ผลเพื ่อ ให้บ ุค ลากรสามารถปฏิบ ัต ิง านได้อ ย่า งเต็ม ที ่
ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรม โดยมีระดับการตรวจสอบและประเมินผลอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการพัฒ นาปรับ ปรุง พบว่า การบริห ารกิจกรรมนัก ศึก ษาด้านกิจ กรรมส่งเสริม
ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร ์น เอเชีย ในภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ทั ้ง นี ้อ าจ
เนื ่อ งมาจาก การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษามีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพจากผลการตรวจสอบ
ติด ตาม รวมถึง การนำแนวทางการบริ ห ารคุณ ภาพกิจ กรรมนัก ศึก ษามาพิจ ารณาปัญ หาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานว่ามีจุดใดที่ควรต้องพัฒ นา และปรับปรุง รวมถึงมีการนำข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย ของ วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ ที่ไ ด้ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่ว ม
ในกิจ กรรมนัก ศึก ษากับ คุณ ลัก ษณะด้า นจิต อาสาของนิส ิต นัก ศึก ษา พบว่า การมีส ่ว นร่ว มใน
กิจกรรมนักศึกษาอย่างจริงจังในลักษณะที่มีการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เข้าไปมีส่ว นร่ว มในการคิด
แก้ไ ข มีก ารพัฒ นา และลงมือ ปฏิบัติจ ริง จะทำให้เกิ ด การพัฒ นาคุณ ลัก ษณะด้า นต่า ง ๆ ของ
นัก ศึก ษา นอกจากนี ้ย ัง สอดคล้อ งกับ สำนัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ที ่ไ ด้ก ล่า วว่า
กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ และกระบวนการคุณภาพพื้นฐานที่ต้องการสร้างให้
นักศึกษาและบัณ ฑิตทุกคนที่ส ำเร็จการศึกษา ควรมีการจัด ทำแนวทางโครงการพัฒ นาปรับปรุง
คุณ ภาพจากผลการตรวจสอบติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน งานและนำผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับ ปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยมีระดับการพัฒ นาปรับปรุงอยู่
ในระดับมาก
2.แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย อีส เทิร์น เอเชีย พบว่า ด้า นการวางแผน ควรกำหนดการประชุม เพื่อ
วางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิช าให้
สอดคล้อ งกับ การเรีย นรู ้ใ นกิจ กรรมด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรวางแผนพัฒ นาสถานที่จัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และควรวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมของภาควิช า
คณะและมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒ นธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ควรดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนัก
ถึง ความสำคัญ และให้ค วามร่ว มมือ ในการปฏิบ ัติกิจ กรรมด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรม ด้า นการ
ตรวจสอบและประเมิน ผล ควรมีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลการจัด กิจ กรรมด้า นศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมในทุก กิจ กรรม และควรมีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลสำเร็จ ตามตัว ชี้วัด ที่ก ำหนด
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ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีถัดไป
ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากรหลายท่านมีภาระงานที่แตกต่างกันจึงส่งผลทำให้การกำหนดและมี
การนัดหมายเพื่อประชุมเรื่องการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ระบุไว้
รวมถึงระยะเวลาในการดำเนิ น กิจ กรรมบางครั้งไม่ เป็ น ไปตามที่ ระบุ ในแผนการดำเนิ น กิ จ กรรม
เนื่องจากนักศึกษาบางชั้นปีมีภารกิจในรายวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมอาจจะไม่
เป็นไปตามแผน โดยอาจจะถูกเลื่อนออกไป แต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงอาคาร
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์บางครั้งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้กัน จึงส่งผลถึงการใช้สถานที่
และวัส ดุอุป กรณ์ ที่ ต้องวางแผนการจัดกิจกรรมไม่ให้ ระยะเวลามีค วามใกล้ เคียงกันมากจนเกินไป
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประกอบ ประพั น ธ์ วิ ท ยา ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห ารและจั ด ระบบงานให้ มี
ประสิทธิภาพ จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการกำหนดเป้าหมาย การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน และควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ การวางแผนจัดการ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอประเด็นปัญหารวมถึงให้ ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกัน
และวรวุฒิ ขำพลจิ ต ได้ทำการวิ จัยเรื่องการบริห ารกิจกรรมนักเรียนที่ ส่ งผลต่อคุณ ลั กษณะของ
นักเรียนนายเรือ พบว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ควรเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีการทบทวนหลังปฏิบัติงานเสร็จ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1.จากผลการศึก ษา การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
อยู่ลำดับสุดท้าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบติดตาม
และประเมิน ผลตามแผนการดำเนิน งานอย่า งน้อ ยปีล ะ 2 ครั้ง หรือ มากกว่า นั ้น มีก ารพัฒ นา
ปรับปรุงให้ครอบคลุมในแต่ละโครงการ รวมถึงวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการ
ทำกิจกรรมด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมของภาควิช า คณะและมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ
และการพัฒ นาการบริห ารงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของภาควิช า คณะ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมให้ครบครัน เพื่อให้การ
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ดำเนินกิจกรรมทำได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และนำแบบพัฒนากิจกรรมมาใช้พัฒนากิจกรรมในปี
การศึกษาถัดไป
2.ควรมีการจัดทำแนวทางโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดำเนิ นงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒ นาและปรับ ปรุง การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม ศิล ปะและวัฒ นธรรม
รวมถึงการกำกับติดตามการส่งแนวทางหรือโครงการพัฒนาปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่
กำหนด เพื่อ นำไปสู่ก ารพัฒ นาและปรับ ปรุงการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้านกิจ กรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีก ารศึก ษา ปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
2.ควรมีก ารศึก ษา การบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษาแบบมีส ่ว นร่ว มด้า นส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
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เรื่อง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับ นี ้มีวัต ถุป ระสงค์เพื ่อ ใช้เป็น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล
สำหรับ การวิจัย เรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรมส่ง เสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที ่ 2 ข้อ คำถามเกี ่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิ จกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2. โปรดใส่เครื่อ งหมาย  หน้าคำตอบที่ท่านเลือ กตามความเป็น จริง และกรุณ าตอบ
คำถามทุก ข้อ โดยแบบสอบถามฉบับ นี้ใช้ส ำหรับ การวิจัย เท่า นั้น การตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใดและข้อมูลที่ได้จ ากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยครั้งนี้
3. ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและช่ว ยให้
การดำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
(นางสาวชวัลภา พรหมาซุย)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
----------------------------------------------------------ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ไม่เกิน 25 ปี
( ) 26 – 35 ปี
( ) 36 – 45 ปี
( ) 46 ปีขึ้นไป
3. วุฒิทางการศึกษา
( ) ต่ำกว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4. ตำแหน่งหน้าที่
( ) คณบดี
( ) อาจารย์
( ) เลขานุการ
( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
( ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
5. สังกัดคณะ
( ) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
( ) คณะบริหารธุรกิจ
( ) คณะศิลปศาสตร์
( ) คณะนิติศาสตร์
( ) คณะวิทยาการจัดการ
( ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
( ) คณะการบิน
( ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
( ) คณะเภสัชศาสตร์
( ) คณะพยาบาลศาสตร์
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( ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
6. ประสบการณ์ในการทำงาน
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) 6 – 10 ปี
( ) 11 – 15 ปี
( ) 15 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ข้อ คำถามเกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นจริงตามความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากมีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลางมีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากน้อยมีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน
การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรม
ระดับ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย มาก มาก ปาน น้อย น้อย สำหรับ
ข้อ
อีสเทิร์นเอเชีย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผู้วิจัย
5
มาตรฐานด้านการวางแผน (P)
1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนและมี
หลักฐานหรือรายงานการประชุมที่ชัดเจน
2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี
3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย

4

3

2

1
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ตอนที ่ 2 ข้อ คำถามเกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ)
การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
ระดับ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย สำหรับ
ข้อ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผู้วิจัย
5
4.

5.

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมงบประมาณและผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ
มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)

6.

มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80

7.

มีการระบุขั้นตอนการดำเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกโครงการ

8.

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ

4

3

2

1
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ตอนที ่ 2 ข้อ คำถามเกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ)
การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
ระดับ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย สำหรับ
ข้อ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผู้วิจัย
5
9.

10.

11.
12.

13.
14.

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2
กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกรรมการ
และกลุ่มผู้เข้าร่วม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำผล
การประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
การจัดทำโครงการครั้งต่อไป
มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล
(C)
มีกลไกในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ตามแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

มาตรฐานการพัฒนาปรับปรุง (A)
15. มีการจัดทำแนวทาง/โครงการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

4

3

2

1
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ตอนที่ 2 ข้อ คำถามเกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจกรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ต่อ)
การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
ระดับ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย สำหรับ
ข้อ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผู้วิจัย
5

4

3

2

1

16. มีการส่งแนวทาง/โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฯ ให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่
กำหนด
ตอนที ่ 3 แบบสัม ภาษณ์ แนวทางการพัฒ นาการบริห ารกิจ กรรมนัก ศึก ษา ด้า นกิจ กรรม
ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หัวข้อ
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านการวางแผน

ด้านการปฏิบัติตามแผน

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

ด้านการพัฒนาปรับปรุง
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ป ร ะ วั ติ ผู้ เ ขี ย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวชวัลภา พรหมาซุย
12 มกราคม 2536
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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