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บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การศกึษาความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญา
ตรี คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้วิจยั พณัณ์ชิตา ปิตชิยัวิจิตร์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตพุล ยงศร  

  
การวิจยัในครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการในการพฒันาตนเองของ

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใน  4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ใน

งานวิจัยนีป้ระกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 รวม

ทัง้หมด 8 สาขา จ านวน 320 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบจ านวน 32 ข้อ โดยหาค่าความ

เช่ือมัน่วิเคราะห์ทัง้ฉบบัด้วยวิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .945 

สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวม

และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. นิสิตเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์  ด้าน

สงัคม ด้านสติปัญญาและโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ยกเว้นด้านร่างกายท่ีไม่พบ

ความแตกต่าง 3. นิสิตชัน้ปีต่างกนัมีความต้องการในการพฒันาตนเอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างต่างกนั 

4. นิสิตสาขาวิชาต่างกัน  มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง  โดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  5. นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีความต้องการในการพฒันาตนเอง

โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

 

ค าส าคญั : การพฒันาตนเอง, คณะศลิปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

  



  จ 

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

Title STUDY OF THE PERSONAL DEVELOPMENT NEEDS OF 
UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE FACULTY OF FINE ARTS 
AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 

Author PHUNCHITA PITICHAIWICHIT 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2018 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Chatupol Yongsorn  

  
The purpose of this research is to study the personal development needs of 

undergraduate students in the Faculty of Fine Arts at Srinakharinwirot University in the following four 

areas: physical, emotional, social, and intellectual, while classifying study groups by gender, grade 

or year, branch of study, and academic achievement levels The samples in this research were 

obtained in the second semester of the 2018 academic year and were undergraduate students in the 

Faculty of Fine Arts, including eight major branches of study with a total of three hundred and twenty 

people. The tool used in this study was a questionnaire with thirty-two questions. The reliability 

measurement was performed using the coefficient alpha (Cronbach’s alpha) which had a reliability 

value of .945. The statistics used for data analysis were as follows: average scores, standard 

deviation, one-way analysis of variance (ANOVA), and a difference test that utilized Scheffe's 

method. The results of the research were as follows: (1) undergraduate students in the Faculty of 

Fine Arts at Srinakharinwirot University had a high level of overall needs for self-development; (2) the 

need for self-development among undergraduates were classified by gender groups in the 

emotional, social, and intellectual aspects, which differed by 0.05, with the exception of the physical 

aspect which was identical; (3) the needs for self-development among undergraduates compared by 

each grade or year and were in overall and individual terms considened identical; (4) the needs for 

self-development among undergraduates classified by their branch of study, which were at a 

staticstially different at a level of 0.05; (5) the needs for self-development among undergraduate 

students at the Faculty of Arts with different academic achievements were identical both individually 

and overall. 

 
Keyword : Personal development needs, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University 

 

 

  



  ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล ยงศร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีสละเวลา อนัมีคา่เพื่อให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบ ตลอดจนช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในการท าวิจยั ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย ประธานกรรมการสอบปาก
เปล่า และ อาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์ กรรมการการสอบปากเปล่า ท่ีให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
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จีนพงษ์ ท่ีรวมทัง้รุ่นพี่  รุ่นน้องและเพื่อนๆ ท่ีมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมข้อมลูและให้ค าปรึกษาด้านสถิติ 

ขอขอบคณุ เพื่อนๆ พี่ๆ นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาการบริหารและการจดัการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทกุท่านท่ีให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือตลอดมา 

สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูส าหรับ มารดาและครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
ทีให้ความสนบัสนุนการศึกษาและเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จในการจดัท า
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีไ้ปได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ท่ีพึงได้จากปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอ
มอบเป็นการบชูาพระคณุบิดา มารดาอาจารย์และบคุคลท่ีเคารพรักและผู้ มีพระคณุทกุท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลก สง่ผลให้ระบบสงัคมโดยทัว่ไปมีการเปลี่ยนแปลงทัง้
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การจดัการในการผลิต การจดัจ าหน่ายการขายและการบริหาร และ
กระแสของการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้ท าให้ผู้บริหารธุรกิจจ าเป็นต้องปรับทัง้ธุรกิจและทรัพยากรมนษุย์
ในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ถือเป็นกญุแจส าคญัของธุรกิจประการหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบ
และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานไปให้ทันกับกระแสของโลกาภิวัตน์ ฉะนัน้
จ าเป็นต้องพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้ได้คณุภาพทัง้ทรัพยากรทางปัญญาและทรัพยากรด้านแรงงาน
เพื่อสามารถรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะ จากของกระแสโลกาภิวตัน์ ด้านตลาดโลกทัง้
ตลาดแรงงานและตลาดการผลิตมีการขยายกว้างขึน้ สง่ผลให้เกิดการลงทนุจะไหลไปสูแ่หลง่แรงงาน
ราคาถกูกว่าประเทศไทยจึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ หรือจากการรวมกลุ่มเพื่อ
จดัตัง้เขตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ก่อให้เกิดการปรับกระบวนการผลิตจากเดิม
ไปสู่การผลิตทุนและเทคโนโลยีระดบัสงู ท าให้การผลิตสินค้า มีคณุภาพสงูแต่ราคาถกู ส่งผลท าให้
เกิด ทุนและเทคโนโลยีชัน้สูง ก าลังคนจะต้องมีฝีมือและทักษะหลายด้านหรือหลากมิติ และ
สถานการณ์ด้านระบบการค้าเสรีของโลก มีกฎเกณฑ์และยตุิธรรม ภาษีการค้าระหวา่งประเทศลดลง
การเช่ือมโยงถึงกนัเพื่อการน าเข้า-สง่ท่ีสามารถท าได้ทัว่โลก ประภสัสร์ เทพชาตรี (2554, น. 15-18)  

จากกระแสทนุนิยมท่ีมีอิทธิพลส าคญัตอ่การบริหารจดัการในทกุภาคสว่น ไมว่า่จะเป็นภาค
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ กระทัง่หน่วยงานราชการและสถาบนัการศึกษา ต่างได้รับอิทธิพลจากกระแสทุน
นิยมจนต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขนัและสร้างความเติบโตของ
องค์การ ในส่วนภาครัฐและสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับการบริหารจัดการขององค์การของ
ตนเองในด้านการให้บริการเช่นกนั เพื่อสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนท่ีเร่ิมสงูขึน้ ในยคุของ
ทนุนิยมนีเ้อง องค์การท่ีมีทนุมากกวา่นบัวา่มีความได้เปรียบเหนือกวา่องค์การอ่ืน และหลงัจากปลาย
ศตวรรษท่ี 20 แนวคิดเร่ืองทุนในการด าเนินการได้ถูกตีความมากกว่าความหมายเร่ืองของการเงิน 
ทรัพยากร การบริหารจดัการ และเทคโนโลยี แตไ่ด้เร่ิมให้ความส าคญัตอ่บคุลากรมากขึน้และถือเป็น
ทนุส าคญัขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน มีนกัคิดหลายท่านเรียกบคุลากร
แนวคิดนีว้า่ " Human Capital " หรือ ทนุมนษุย์ ส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์มองวา่ ทนุมนษุย์คือ การรวม
ของทกัษะ ความรู้ สขุภาพและค่านิยมในตวัคนคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ ดงันัน้การ
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ลงทุนหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบับุคลากร ทัง้การศึกษา การฝึกอบรมสวสัดิการและอ่ืน ๆ ถือ
เป็นการลงทนุเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคือรายได้ขององค์การ ซึง่ ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี (2557, น. 38-43) 
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าทนุมนษุย์คือผลรวมของทกัษะ ความรู้ความสามารถและคณุสมบตัิเฉพาะ
ส่วนบุคคล โดยเกิดจากการเสริมสร้าง สัง่สมและรวบรวมมาตัง้แต่เยาว์วยั เร่ิมจากครอบครัว สงัคม
โรงเรียน และสถาบนัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมทัง้
แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ยิ่งมนษุย์มีโอกาสได้มีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์มาก
เท่าใดก็จะยิ่งมีทนุมนษุย์มากขึน้เท่านัน้ และประไพทิพย์ ลือพงษ์ (2555, น. 103-108) ได้กลา่วถึงทนุ
มนุษย์เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งท่ีไม่สามารถแยกออกจากตวัตนของมนษุย์ ทนุมนษุย์จึงถกูใช้เพื่อ
สร้างประโยชน์และเพิ่มผลตอบแทนให้กบัเฉพาะเจ้าของทนุเท่านัน้ ดงันัน้ทนุมนษุย์จึงเป็นทรัพยากร
ท่ีมีคุณค่าและมีความส าคัญสามารถน ามาสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ ท าใ ห้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั 

จากการพฒันาประเทศด้วยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เกรียงศกัดิ ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550, น. 26) เป็นจุดเปลี่ยนครัง้ส าคัญของการพัฒนาเพราะได้เช่ือมต่อกับภาพ
อนาคตประเทศไทย ใน 20 ปีข้างหน้าสู่การปฏิบตัิในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยแต่ละ
ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี12 ก าหนดแผนงานหรือโครงการส าคญัท่ีต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขบัเคลื่อนภาพอนาคตเพื่อวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว
สู่ประเทศพฒันาแล้วและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม เด็กไทยจึงควรมีการ
ยกระดับกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสอนท่ีมุ่งเน้นให้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และศิลปะ รวมทัง้ได้มุ่งพฒันาให้คนไทยทกุช่วงวยัเป็นคนท่ีสมบรูณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สขุภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต รวมถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม  

แม้ว่าการพฒันาคุณภาพของการอุดมศึกษาไทยมีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองแต่ใน
ปัจจุบนัก็ยังพบว่าคุณภาพอุดมศึกษายังไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควรและพบจุดอ่อนในหลายประเด็น
ประกอบด้วย ปัญหานโยบายของรัฐบาลและสถาบนัอดุมศกึษาบางแห่งยงัไมมี่ความแน่นอนและเกิด
ความซ า้ซ้อนในการด าเนินงาน ขาดการมีสว่นร่วมของชมุชน องค์กรเอกชนและผู้ประกอบการในการ
พฒันาคณุภาพอุดมศึกษา หลกัสตูรและการเรียนการสอนมีความล้าสมยั ไม่เป็นสากลและไม่เกิด
บรูณาการ ไม่มีการปรับเปลี่ยนหลกัสตูรตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดการขาดแคลน
คณาจารย์ท่ีมีคณุภาพเน่ืองจากวิกฤติศรัทธาตอ่อาชีพอาจารย์ตกต ่าซึง่ไมส่ามารถจงูใจคนเข้ามาเป็น
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อาจารย์ได้ รวมถึงการลงทนุของรัฐบาลในเร่ืองการวิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหมย่งัถือวา่อยูใ่นระดบั
ท่ีต ่ามาก 

นอกจากนี ้ปอ.ปยตฺุโต พระธรรมปิฎก (2542, น. 142-146) ได้กลา่วถึงการพฒันาความเป็น
มนุษย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม พัฒนาได้ด้วยศีล ด้านจิตใจ พฒันาได้ด้วยสมาธิและด้าน
ความรู้  พฒันาได้ด้วยปัญญา ซึ่งจะต้องมีการพฒันาไปพร้อม ๆ กนัเพราะเป็น 3 ด้านของชีวิตท่ีไม่
อาจแยกขาดจากกันได้ การพัฒนาในลักษณะนีจ้ะเป็นการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืนส่งผล
เกือ้กูลกนัไปด้วยดีทัง้ระบบตามแนวพุทธจริยธรรมท่ีเป็นเร่ืองท่ีครอบคลมุทัง้พฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญาเป็นการพฒันาชีวิตทัง้หมด ซึง่ (พจน์ พจนพาณิชย์กลุ, 2556) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กลา่ว
กบัความส าคญัของการพฒันาตนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตท่ีเป็นสขุใน
สงัคม ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง พฒันาตนเองได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลก ในส่วนของความส าคญัของการพฒันาตนให้ดีขึน้หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิง่ท่ีดีกวา่จากการพฒันาประสทิธิภาพในการท างาน จงึเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
ได้มาซึง่ผลผลติท่ีเพิ่มขึน้ หรือสามารถลดต้นทนุได้เพิ่มขึน้ ถ้าจะวา่ไปแล้วการพฒันาประสทิธิภาพใน
การท างาน ถือเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึน้นัน่เองแต่สิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสดุของการพฒันาตนเอง คือการมีจิตใจท่ีมุง่มัน่ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางท่ี
ดีขึน้และรวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านตา่ง ๆ เพื่อรับกบัสถานการณ์ทัง้หลายได้ด้วยความรู้สกึ
ท่ีดีตอ่ตนเองและยงัรู้ถึงข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง พฒันาพฤติกรรมให้เหมาะสม  

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัพบว่า ทุกวนันีร้อบตวัเราเต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
มากมาย ทัง้ช่วยสนับสนุนความสบายและสร้างนิสัยขีเ้กียจไปพร้อมกัน รวมถึงเศรษฐกิจท่ีถูก
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม ก่อนท่ีจะก้าวไปถึงการสร้างให้คนค้นพบแสวงหานวตักรรม จึงแสดงให้เห็น
ถึงระบบการศึกษาได้ให้ความส าคญักบัผลการเรียนมากกว่าการใส่ใจพฒันาด้านทกัษะชีวิต ท าให้
เด็กแก้ปัญหาไม่เป็น ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ ความอดทนต ่า ยึดมัน่ในสิทธิตนเองแต่ขาดความ
เคารพในสิทธิผู้ อ่ืน และขาดความช านาญในด้านใดด้านหนึ่งท่ีไม่ใช่ในทางวิชาการ ซึ่งจะท าให้คน
สามารถด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างมีความสขุ (ปราณี เมืองน้อย, 2561) (เอกสารจาก
เว็บไซต์) ซึง่เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2546, น. 18-19) กล่าวว่า ในปัจจบุนัสภาพความเสื่อมถอย
ด้านคณุธรรมจริยธรรม ในสงัคมไทยเร่ิมเข้าสูภ่าวะวิกฤต สะท้อนได้จากพฤติกรรมของคน ในสงัคมได้
เร่ิมมีส านึกในเร่ืองของความถกูต้อง ความดีความเลว คณุธรรมประจ าใจ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและ
สิทธิหน้าท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิกฤตทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีตกต ่านัน้สะท้อนในหลาย ๆ  ด้าน 
อาทิ ปัญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มขึน้ในสงัคม ปัญหาความไมซ่ื่อสตัย์สจุริต ขาดจรรยาบรรณ ปัญหาการ
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ทจุริตคอรัปชัน่ ปัญหาการขาดความ รับผิดชอบ ความเกียจคร้าน อยากรวยทางลดั ปัญหาการขาด 
การประมาณตน ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ ความฟุ้งเฟอ้ฉาบฉวยในสงัคม ปัญหาการขาดการใช้เหตผุลเชิง
คณุธรรมในการด าเนินชีวิต และ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2559) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึน้ ปัจจยัหนึ่งมาจาก
สื่อออนไลน์ท่ีท าให้เยาวชนสามารถระบายออกทางอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย โดยขาดการวิเคราะห์ 
ไตร่ตรองและไม่มีผู้ ใดตักเตือน พร้อมท่ีจะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและน าไปสู่การกระท าใน
ลกัษณะอ่ืน  

การพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาจึงมีความส าคัญต่อการ
พฒันาตนเองของนิสิต ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ (2550, น. 16-25) ได้กลา่วถึงคณุภาพชีวิตด้านร่างกาย คือ 
มีสภาพร่างกายท่ีดี ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ และมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัวยั สงัเกตได้จากการท่ี
บุคคลนัน้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบและอวัยวะทุกส่วนท างานได้ดีมีประสิทธิภาพร่างกายมี
สมรรถภาพสงู สามารถท างานได้นาน ๆ โดยไม่เหน่ือยง่าย การนอนและการพกัผ่อนเป็นไปตามปกติ 
เป็นต้น อีกทัง้วิฑรูย์ เลง็เฮ้า (2550, น.28) ได้กลา่วถึงคณุภาพชีวิต คือการด ารงชีวิตอยูท่ี่ดีของมนษุย์
อันประกอบด้วย อาหาร และโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การงาน รายได้ ท่ีอยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม จะท าให้มนุษย์
สามารถปรับตัวอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ (2550, น. 25) ได้กล่าวถึง ด้าน
อารมณ์ว่า สขุทางจิต คือการมีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตวัให้เข้ากับบรรยากาศของสงัคมได้ทุก
ระดบัชัน้ สามารถควบคมุอารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึง่ผู้ มีสขุภาพจิตดี ย่อมมีผลมา
จากสขุภาพกายดีด้วย หรือ “จิตใจท่ีแจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายท่ีสมบรูณ์” สว่น (ศิโรรัตน์ แก้วมงคล, 
2556) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ให้ความหมายของการพฒันาคณุภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ ว่าเป็น
การสร้างเสริมสขุภาพจิตท่ีดี รู้จกัควบคมุอารมณ์ โดยการหมัน่ฝึกให้ทาน การท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ 
การเข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการ การฝึกสมาธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพฒันาคณุภาพชีวิต จึงเป็น
การพฒันาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ ในขณะท่ี ส าราญ จูช่วย (2558, น. 114) ได้ให้ความหมายการ
พฒันาคณุภาพชีวิตทางด้านสงัคมว่าเป็นการสร้างการยอมรับและยกย่องจากสงัคม ได้แก่ การเข้า
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ  หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจดัขึน้ การใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ชมุชน และการปฏิบตัิตนโดยยดึหลกัคณุธรรม จริยธรรม เป็นต้นและอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีคณุสมบตัิท่ีอยู่
ในตวับคุคลท่ีจะสามารถพฒันาตนเองให้เป็นคนมีคณุคา่มากยิ่งขึน้ ซึง่ พจน์ พจนพาณิชย์กลุ (2556)  
(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กล่าวถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา ว่าเป็นการเพิ่มทกัษะ
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ทางด้านความรู้ให้กบัตนเอง เช่น การอา่นหนงัสือ การเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ การศกึษา ข้อมลูด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทย ุโทรทศัน์ฯลฯ รวมไป
ถึง การหดัสงัเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีจะพฒันา
ตนเองต้องมีความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจาก
ความรู้สกึวา่ถกูบงัคบั การพฒันาจงึจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ได้ง่ายและเป็นการพฒันา
อยา่งมีคณุภาพและมีประสทิธิผล 

ดงันัน้ เม่ือการพฒันาตนเองทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและสติปัญญาของ
นิสิตได้รับการตอบสนองจะส่งผลให้คณุภาพของนิสิตได้รับการยกระดบัไปในทางท่ีดีขึน้ รวมถึงยงั
ช่วยผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัสามารถผลตินิสติได้ตรงตามเปา้หมายได้ดีขึน้ เพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในเร่ืองระดบัความต้องการของนิสิตท่ีแสดงถึงการตอบสนองของความต้องการในแตล่ะระดบัได้อยา่ง
ถูกต้อง ซึ่งมีผลโดยตรงกับการจูงใจท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของนิสิตและเพื่อ
ยกระดบัความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากศกัยภาพเดิมท่ีมีอยู่ไปสู่ศกัยภาพ
ระดบัท่ีสงูกว่า โดยมีสิ่งท้าทายภายนอกท่ีเหมาะสมและต้องมีความตัง้ใจท่ีเข็มแข็งเพียงพอท่ีจะผ่าน
ไปสูศ่กัยภาพใหม ่ชาญชยั อาจินสมาจาร (2550, น. 32-38) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้พฒันาขึน้มาจากโรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สงูและพฒันาขึน้เป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศกัราช 2518 ซึ่งเป็นองค์กรชัน้
น าแห่งการผลิตครูและบุคลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ขยายโครงสร้างและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัย 
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ รวมทัง้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาททางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้ ได้แสดงบทบาทส าคญัมาตัง้แตแ่รกเร่ิมและ
ได้มีการเปิดแผนกวิชาศิลปศึกษา ภายใต้คณะวิชาการศึกษาและผลิตบณัฑิตทางด้านการศึกษา
บณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยการขยายโครงสร้างเป็นภาควิชาศิลปะ
และวฒันธรรม และภาควิชาดริุยางคศาสตร์ ภายใต้คณะมนษุยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและวฒันธรรม
ได้เปิดสอนหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิตวิชาเอก
ศิลปะ ซึ่งวิชาเอกศิลปะมุ่งเน้นทางด้านการออกแบบสื่อสาร ส่วนภาควิชาดริุยางคศาสตร์เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทัง้วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและดุริยางคศาสตร์สากลท้ายท่ีสุด
โครงการจดัตัง้คณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้รับการอนมุตัิ เม่ือวนัท่ี 16  มิถนุายน 2536 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 28 มิถุนายน  2536 นอกจากนีค้ณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีภารกิจหลกัท่ี



  6 

ต้องอาศยัการบริหารจดัการการพฒันาทรัพยากรบคุคล ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุในการพฒันาองค์กร
และพฒันาพนัธกิจให้เป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติ ด้วยเหตนีุจ้ะเห็นได้ว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้
ผลิตนิสิตท่ีมีบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าท่ีมีความรู้ ความคิด ความสามารถ สร้างสรรค์ มีจริยธรรม
และมีจิตส านกึสาธารณะ เพื่อยกระดบัให้เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติและมีการพฒันาศิลปกรรม
ศาสตร์ให้มีศกัยภาพสงูสดุในการช่วยพฒันาชุมชน สงัคม ประเทศชาติ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2557 ได้มีการด าเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ ในระดับดี และ 
มีข้อเสนอแนะดังนี ้ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่าจากการประเมินของคณะกรรมการการประเมิน
คณุภาพให้ข้อเสนอแนะว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ควรจดักิจกรรมสนบัสนนุให้นิสิตพฒันาเครือข่าย
ร่วมกบัตา่งคณะ ตา่งมหาวิทยาลยั เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อนัเป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์ให้กบันิสติ
และควรเพิ่มเติมทกัษะด้านการใช้ภาษาองักฤษให้แก่นิสติ ในด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ควรมีการบรูณาการความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมใน
เชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความโดเด่นมากขึน้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านอ่ืน ๆ คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ควรวางแผนในการบริหารจดัการพืน้ท่ี
การเก็บวสัดอุปุกรณ์ให้เป็นสดัส่วนมากขึน้ พร้อมทัง้ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายของแตล่ะหลกัสตูรให้มี
ความชดัเจนเป็นไปตามเปา้หมายทกุหลกัสตูร และจากผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศกึษา 
2558 พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัดีและมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมิน
คณุภาพภายในการพฒันานิสิตตามองค์ประกอบ พบว่าการผลิตบณัฑิตตามอตัลักษณ์ความเป็น
ศิลปิน ท่ีมีทัง้ทางด้านวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตนวตักรรม ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต พบวา่ข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่านัน้
ยงัไม่ชดัเจนและทัว่ถึงครอบคลมุทุกสาขาวิชาของคณะ ดงันัน้ควรมีการจดักิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันา
ความรู้ท่ีตรงตามความต้องการของนิสติและสงัคม  

นอกจากนีจ้ากนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2560 ได้มีการด าเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการประเมินคณุภาพภายในโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี และมีข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานิสิตดังนี ้ด้านการผลิตบัณฑิต จากผลการ
ด าเนินการจากคณะกรรมการการประเมิณคณุภาพภายใน พบว่า นิสิตต้องการให้มีการจดับริการให้
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ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตทัง้เร่ืองกิจกรรม ทนุการศกึษา ปัญหาส่วนตวั
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนิสิตต้องการ เพื่อสร้างความพร้อมทัง้กายและใจและสังคมไปพร้อมกัน และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการพฒันาตนเองของนิสิต คือควรให้มีการจดักิจกรรมทางด้านคณุธรรม
และจริยธรรมเพิ่มขึน้เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจและเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา
ด้านกิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรีได้มีการจดักิจกรรมพฒันานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมตาม
คณุลกัษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ 5 ประการ ซึง่
ได้มีการจดัโครงการในแต่ละด้านโดยรวมท่ีมุ่งเน้นพฒันานิสิต โดยให้จดักิจกรรมทางด้านคณุธรรม
และจริยธรรมเพิ่มขึน้ โดยให้มีการจดัโครงการคา่ยธรรมะให้แก่นิสิตชัน้ปีที 4 เพื่อเป็นการกลอ่มเกลา
จิตใจและเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะส าเร็จการศกึษาและด้านบริหารการจดัการได้มีข้อเสนอแนะใน
จดุท่ีควรพฒันา ด้านอาคาร สถานท่ี ให้มีความสะอาดและปลอดภยัและมีบรรยากาศสนุทรียศาสตร์
แบบศิลปกรรมและคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความเหมาะสมกบังานและความเท่าทนัสมยั (มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

ซึ่งจากการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ีกล่าวมาพบว่า
จากการประเมินคณุภาพทางการศกึษาภายในโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี แตก็่ยงัมีข้อเสนอแนะท่ีควรท่ีจะ
พัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต เน่ืองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการ
ด าเนินการในการพฒันานิสิต โดยมีกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิตตามแผนงานทัง้ในระดบัคณะและ
ระดบัสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(อตัลกัษณ์นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์) คือ “คิดน าอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างตรงประเด็น” ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์นิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คือ การมีทกัษะสื่อสาร อนัมี
รากฐานความเป็นครู นอกจากนีย้งัมุ่งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทางวิชาชีพด้วยการจดักิจกรรม
สง่เสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่า การพฒันานิสิตให้มีคณุภาพตามอตัลกัษณ์นิสิต
แล้วควรมีสง่เสริมให้เหมาะสมกบัความต้องการพฒันาตนเองของนิสติตามหลกัปณิธานวา่ศิลปกรรม
ศาสตร์ คือ องค์กรแห่งผู้น าทางปัญญา ท่ีบรูณาการความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลศิทางศิลปกรรม 

ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเองของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีการสมัภาษณ์เบือ้งต้นเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสติ ปีการศกึษา 2561 ได้ให้ความเห็นในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

ด้านร่างกาย พบวา่ นิสติเห็นวา่ควรมีการสนบัสนนุให้มีการจดัสนัทนาการเพื่อให้ร่างกายมี
ความตื่นตัวแต่ยังไม่มีบริเวณท่ีเหมาะสม หรือมีการจัดกิจกรรมกีฬาร่วมกับคณะอ่ืนเพื่อเสริมสร้าง
ทางด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสมัพันธ์ไมตรีต่อคณะด้วย เป็นต้น (นิสิตปริญญาตรี, การสื่อสารส่วน
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บุคคล, 3 สิงหาคม 2561) เน่ืองจากนิสิตในปัจจบุนัมีสื่อเทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคญัอย่างมากจนท าให้
มนุษย์ขาดการดูแลตนเองซึ่งมีผลท าให้การพักผ่อนไม่เพียงพอต่อการท างานส่งผลให้หน้าท่ีท่ีรับ
มอบหมายไม่ส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้ นิสิตจึงเห็นว่าควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ระหว่างคณะหรือกิจกรรมท่ีเป็นของคณะ เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องได้พบปะกนั และอยากให้ปรังปรุงเร่ือง
ห้องเรียนก็ยงัคงเป็นปัจจยัพืน้ฐานของสขุอนามยัของร่างกาย (นิสติปริญญาตรี, การสื่อสารสว่นบคุคล, 4 
สงิหาคม 2561) 

ด้านอารมณ์ พบว่า นิสิตเห็นว่าอารมณ์ของนิสิตในบางครัง้ไม่นิ่งพอ อาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจมากเกินไป เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน 
จึงส่งผลให้ขาดความเช่ือมั่น ขาดความรับผิดชอบในงานท่ีตนได้รับมอบหมายจึงคิดว่าควรมีการจัด
กิจกรรมแนะแนวการให้ค าปรึกษากบัอาจารย์หรือมีการจดักิจกรรมศิลปะบ าบดั และทางด้านศาสนาอาจ
ให้มีกิจกรรมท าสมาธิร่วมกนั (นิสิตปริญญาตรี, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 สิงหาคม 2561) และควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดความตึงเครียดภายหลงัการเรียน เช่น เล่นดนตรีร่วมกันหรือมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนร่วมคณะและคณะอ่ืน ๆ (นิสิตปริญญาตรี, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 4 สงิหาคม 2561) 

ด้านสงัคม พบว่า นิสิตคิดว่าปัญหาทางด้านการอยู่ร่วมกนัมีผลจากสถานท่ีท่ีเกิดจากบาง
สาขาอาจเรียนคนละท่ี การพบเจอนาน ๆ ครัง้ส่งผลให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมคณะ ไม่มีความสนิทและ
สามคัคีกนั จงึท าให้การอยูร่่วมกนัเป็นไปได้ยาก นิสติจงึเห็นวา่ควรโครงการท่ีท าร่วมกนัภายในคณะ หรือ
ต่างคณะ เช่น การบริการสังคมท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือคณะอ่ืนหรือมีการจัดค่ายเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ภายในชุมชนให้มากขึน้ (นิสิตปริญญาตรี, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 กันยายน 
2561) และต้องการให้ส่งเสริมด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความชัดเจน อยากให้มีการจัด
กิจกรรมการแสดงจากคณะให้มากขึน้และสนบัสนนุผลงานในเวทีระดบันานาชาติเพื่อให้เป็นหน้าตาของ
มหาวิทยาลยัและคณะ (นิสติปริญญาตรี, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 กนัยายน 2561)  

ด้านสติปัญญา พบว่า นิสิตคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในบางวิชาเป็นการสอน 
แบบเดิม ๆ ท่ีไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและส่งผลกับอุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถรองรับนิสิตได้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต นิสิตจึงเห็นว่าควรท่ีจะมีการวางแผนเก็บ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกว่านีก้ับจ านวนนิสิต และนิสิตมีความต้องการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการ
อบรมหลกัสูตรเพิ่มเติมหรือมีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นในการท างานให้มากขึน้ เน่ืองจากยุคสมัยใหม่ภาษาอังกฤษมีบทบาทเข้ามาให้
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ประเทศเราอย่างมากและบางคนยังมีพืน้ฐานไม่แน่นพอส าหรับระดับอุดมศึกษา (นิสิตปริญญาตรี,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 26 กนัยายน 2561) 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่านิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ มีความต้องการให้ทางผู้บริหารให้การสนบัสนุนในเร่ืองการพฒันาตนเองในทุก ๆ ด้านเท่าท่ีจะ
สามารถจดัฝึกอบรมและพฒันาได้ โดยอยากให้ผู้บริหารเห็นความส าคญัของความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของนิสิต และต้องการได้รับการตอบสนองดงักล่าวจากผู้บริหารและองค์กรท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จากปัญหาท่ีพบดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาการพัฒนาตนเองของ
นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันานิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการ
พฒันาตนเองเน่ืองจากนิสิตเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์แนวทางการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ทัง้ในระดับจุลภาคและมหภาค ดังนัน้การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม มีทศันคติท่ีเหมาะสมกบัการปฎิบตัิตนของแตล่ะบคุคล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมีความส าคญัในการพัฒนาตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่ อศึ กษาความต้ องการในการพัฒ นาตนเองของนิ สิ ตระดับป ริญญ าต รี  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
ด้านสงัคม ด้านสติปัญญาและโดยรวมทกุด้าน 

2. เพื่ อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ  
ชัน้ปี สาขาวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านนวตักรรม ด้านเทคโนโลยีและการ
ปรับตวัให้ทนักบัยคุสมยั ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นของนิสิตในการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของนิสิตระดบัปริญญาตรี ให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพนู
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ทกัษะและการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการพฒันาตนเอง อีกทัง้เป็น
แนวทางให้สถาบนัและผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เห็นถึง
ความส าคญัในการพฒันาตนเองของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปี ท่ี  

1 – 4 หรือสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รวมจ านวนทัง้สิน้ 1,603 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 เพศ จ าแนกเป็น 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 
1.1.3 เพศทางเลือก 

1.2 ชัน้ปี จ าแนกเป็น 
1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

1.3 สาขาวิชา จ าแนกเป็น 
1.3.1 สาขาวิชาศิลปศกึษา  
1.3.2 สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์  
1.3.3. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร  
1.3.4 สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์  
1.3.5 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.3.6 สาขาวิชานาฏศลิป์  
1.3.7 สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย  
1.3.8 สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล  
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1.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
1.4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
1.4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
1.4.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

ตัวแปรตาม ได้ แก่  ความต้องการพัฒนาตนเองของนิ สิ ตระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม
และด้านสติปัญญา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความต้องการ หมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเม่ือเกิดความรู้สึก
ดงักล่าวจะท าให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเน่ืองมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขบัภายใน
เกิดขึน้ ท าให้ร่างกายไมอ่าจอยูน่ิ่งต้องพยายามดิน้รน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ ๆ 
เม่ือร่างกายได้รับตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็กลบัสู่ภาวะสมดลุอีกครัง้หนึ่งและก็จะเกิดความ
ต้องการใหม่ ๆ เกิดขึน้มาทดแทนวนเวียนอยูไ่มมี่ท่ีสิน้สดุ 

2. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนา
ทศันคติ แรงจงูใจ และอปุนิสยัเพื่อค้นหาตนเอง เพิ่มทกัษะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป การพัฒนาตนเองอาจเป็นการพัฒนาท่ีจิตใจของตนเอง หรือพัฒนาไปสู่
ความส าเร็จในชีวิต ท าให้มีคณุภาพชีวิต มีความเป็นอยู่และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตามท่ีใจปรารถนา 
เป็นการเปิดใจยอมรับตนเอง จากความพร้อมในการศกึษาเรียนรู้และมีสติตัง้รับกบัการเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ให้ดีขึน้ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

2.1 การพฒันาตนเองด้านร่างกาย หมายถึง การให้ความส าคญักบัสขุภาพ การออกก าลงั
กายอย่างสม ่าเสมอ บริโภคอาหารอย่างถกูสขุลกัษณะ เป็นการการพฒันาให้ร่างกายมีความแข็งแรง สม
สว่น มีทกัษะทางกีฬาพืน้ฐานและมีสว่นร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

2.2 การพฒันาตนเองด้านอารมณ์ หมายถึง การสร้างเสริมสขุภาพจิตใจท่ีดี รู้จกัควบคมุ
อารมณ์ โดยการพฒันาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ การเข้าร่วมกิจกรรม
สนัทนาการ การฝึกสมาธิ การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง มีความอดทนอดกลัน้ ยอมรับค าวิจารณ์จาก
ผู้ อ่ืน และมีความเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน 

2.3 การพัฒนาตนเองด้านสังคม หมายถึง เป็นการสร้างการยอมรับและยกย่อง 
จากสงัคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสงัคม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
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ชุมชน ให้ความร่วมมือกับสงัคมในด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนโดยยึดหลกัของ
กฎหมาย  

2.4 การพฒันาตนเองด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบั
การรู้ความคิดของตนเอง การปฏิบตัิตามความคิดและการแสวงหาความรู้ซึง่การเพิ่มความรู้ให้กบัตนเอง
และความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ท่ีสร้างสรรค์โดยมีหลกัและทฤษฎี และมีการเพิ่ม
ความรู้จากนอกห้องเรียน ได้แก่ การอ่านหนังสือ การเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง  ๆ
การศึกษาข้อมลูสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ การสงัเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือมี
การศกึษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มพนูความรู้และสติปัญญา  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ีได้รับจากการเรียนซึ่งวดัผลการ
เรียนเฉลี่ยทกุรายวิชา ดงัตอ่ไปนี ้  

คะแนนเฉล่ียสะสมของนิสติและแบง่ระดบัของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้  ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต ่า             หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2.50 
คะแนนเฉลี่ยสะสมปานกลาง  หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยตัง้แต ่ 2.51-3.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสมสงู             หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยตัง้แต ่ 3.01 ขึน้ไป 

4. นิสิต หมายถึง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปีการศกึษาท่ี 2 ประจ าปีการศกึษา 2561 ทัง้หมด 1,603 คน 

5. เพศ หมายถึง นิสติเพศชาย นิสติเพศหญิงและนิสติเพศทางเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึ่งประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์  สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานาฏศิลป์ 
สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล  

 
สมมุตฐิานในการวิจัย  

1. นิสติเพศตา่งกนั มีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนั 
2. นิสติชัน้ปีตา่งกนั มีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนั 
3. นิสิตสาขาวิชาต่างกนั มีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่าง

กนั 
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4. นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกันมีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็น
รายด้านแตกตา่งกนั 
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กรอบแนวคดิในการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ 
      1. เพศ จ าแนกเป็น 

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
1.3 เพศทางเลือก 

        2. ชัน้ปี จ าแนกเป็น 
2.1 ชัน้ปีท่ี1 
2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
2.4 ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

        3. สาขาวิชา จ าแนกเป็น 
3.1 สาขาวิชาศลิปศกึษา  
3.2 สาขาวิชาศลิปะจินตทศัน์  
3.3 ส าข าวิ ช า ก า รอ อ ก แบ บ

สื่อสาร  
3.4 ส า ข าวิ ช า ก า รอ อ ก แบ บ

ทศันศลิป์  
3.5 สาขาวิชาศลิปะการแสดง  
3.6 สาขาวิชานาฏศลิป์  
3.7 สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทย

และเอเชีย  
3.8 สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล 

       4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปาน

กลาง 
4.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 

ตัวแปรตาม 
ศึกษาความต้องการใน

การพัฒนาตนเองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 

1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ 
3. ด้านสงัคม 
4. ด้านสติปัญญา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาตนเองของนิสิต

ระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าเสนอตามสาระดงันี ้ 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
2. การพฒันาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการ 
4. การพฒันานิสตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
5. หลกัสตูรการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

ความหมายการพัฒนาตนเอง 
ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541, น. 20) ได้ให้ความหมายของค าว่าการพฒันาตน หมายถึงการท่ี

บคุคลพยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน ด้วยตนเอง ให้ดีขึน้กวา่เดิม เหมาะสมกวา่เดิมท าให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการ แรงจงูใจหรือเปา้หมายท่ีตนตัง้ไว้ การพฒันาตน
ด้วยตนเอง ตามศกัยภาพของตนให้ดีขึน้ทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคมเพื่อให้ตนเป็นสมาชิกท่ีมี
ประสทิธิภาพของสงัคม เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งสนัติสขุของตน  

ทศพร พีสะระ (2554, น. 9) ได้ให้ความหมายของการพฒันาตนเอง (Self-devlopment) ว่า
การพฒันาตนเอง ลงมือท าด้วยตวัคณุเอง โดยผา่นกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเราออกแบบ
ท าขึน้มาด้วยความจงใจ ตัง้ใจและเต็มใจของเราเอง การพฒันาตนเองของคณุจะต้องมาจากทศันคติใน
ตัวคุณ มาจากแรงปรารถนาในตัวคุณ โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระท าท่ีสื่อออกมา
ภายนอกด้วยการลงมือท าด้วยตัวคุณเอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงท่ีเราต้องลงมือท าเอง เรา
รับผิดชอบการพฒันาด้วยตวัเราเอง  

สมใจ ลักษณะ (2548, น. 81)ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข สร้างสรรค์ เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน าไปสูค่วามดี ความงามความเจริญในตนเอง 
โดยมีความมุ่งหมายสูงสุด คือการมีชีวิตท่ีมีคณุภาพ มีความส าเร็จในการปฏิบตัิหน้าท่ีการงานและมี
ความสขุ  
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ศศลกัษณ์ ทองปานดี (2551, น. 2-3) ได้ให้ความหมายของการพฒันาตนเองหมายถึง การ
ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการท างานดีขึน้ ตลอดจนมี
ทศันคติท่ีดีในการท างานอนัจะเป็นผลให้การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ และการพฒันาบคุคลควร
สง่เสริม และพฒันาทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาอยา่งทัว่ถึงสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง  

โสภณ ช้างกลาง (2550, น. 12) ได้กลา่วถึงการพฒันาตนเอง หมายถึง การดงึเอาศกัยภาพ
ของตนเองออกมาแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เกิดความเจริญดีขึน้กว่าอดีต สร้างความแปลกใหม่ให้กับตนเอง
เป็นการสร้างศกัยภาพของตนเองให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้
อย่างมีความสุข เป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดบัมาตรฐานหรือความช านาญในการ
ปฏิบตัิงานให้สงูขึน้และตนเองมีความเจริญก้าวหน้า 

จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า การพฒันาตนเอง คือการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 
โดยได้มีการก าหนดแนวทางการพฒันาไว้แล้ว ซึง่การพฒันานัน้มิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ปริมาณท่ีสามารถจับต้อง วดัได้ เท่านัน้ แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพด้วยทัง้ทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม ซึง่ผู้ ท่ีพฒันาตนเองต้องมีความต้องการท่ีจะเปลี่ยนเปลี่ยนตนเอง
ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ได้ง่ายและเป็นการพฒันาอย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิผลและสามารถ
ด ารงอยูใ่นสงัคมได้อยา่งสนัติสขุ 

ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
ในปัจจุบันการศึกษาเร่ืองการพัฒนาตนเป็นสิ่งส าคัญ เน่ืองจากสภาพของโลกและ

เหตกุารณ์ในปัจจบุนัได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเม่ือย่างเข้าสู่ยคุของข่าวสารข้อมลู
หรือท่ีเรียกว่าเป็นยคุของโลกคลื่นท่ีสาม ท าให้เกิดการรวมตวัของทรัพยากรขึน้ เม่ือโลกอยู่ในสภาวะท่ีไร้
พรมแดนการแข่งขนักนัเพื่อช่วงชิงทรัพยากรจึงมีมากขึน้เป็นทวีคณู ซึง่อาจเปรียบได้วา่เป็นสงครามแย่ง
ชิงข่าวสารในด้านข้อมลูความรู้จะเห็นได้วา่การเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้ท าให้เกิดการตื่นตวัและหวาดวิตกขึน้ 
ผู้ ท่ีปล่อยให้กลไกการเปลี่ยนแปลงด าเนินไป โดยไม่พยายามก้าวให้ทนัจะกลายเป็นผู้ ท่ีล้าหลงัและเสีย
ประโยชน์ไปในเวลาอนัรวดเร็วดงันัน้การพฒันาตนเองเพื่อให้เรียนรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกในยคุ
โลกาภิวตัน์เพื่อความอยูร่อดของชีวิตจงึเป็นสิง่ท่ีจ าเป็น สภุทัทา ปิณฑะแพทย์ (2542, น. 237) 

เอกชัย บุญอาจ (2555, น. 2-4) ได้กล่าวถึง การพัฒนาตนเองหมายถึงการพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้มีมากขึน้ โดยเหตท่ีุมนษุย์เราต้องการท่ีจะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า(ความ
เจริญก้าวหน้าส่วนตวัและการรับรู้ศกัยภาพของตนเอง) ดงันัน้ทุกคนต้องการพฒันาตนเองเพื่อให้มี
ชีวิตท่ีดียิ่งขึน้ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการพฒันาตนเองควรมีสิง่ส าคญัคือ  
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1. การกระท าในเชิงบวก ท่ีส าคญัท่ีสดุคือสร้างแรงดลใจให้อยากแก้ปัญหาคนท างานหาก
คณุเพียงท างานตามค าสัง่ เท่านัน้คณุจะไมมี่วนัพฒันาความสามารถของคณุเองได้ 

2. สะสมข้อมูล หากไม่ มี ข้อมูลเข้า (Input) แล้วจะมีผลออก (Output) ได้อย่างไร 
 การพฒันาตนเองก็เช่นกนั การสะสมข้อมลูเพื่อให้ตนเองรอบรู้มากขึน้จึงเป็นการช่วยพฒันาตนเองให้
รอบรู้มากยิ่งขึน้ 

การพฒันาตนเอง (Self Development) คนเราถ้าจะเก่งต้องประกอบด้วย 3 เก่ง ดงันี ้ 
1) เก่งตน (Self Ability) หมายถึงเป็นผู้ ท่ีชอบศกึษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทนัโลก

ทนัคน การพฒันาตนเองนัน้พฒันาได้ 3 ทางคือ  
1.1) ทางกาย องค์ประกอบได้แก่ รูปร่าง พฒันาให้ดีขึน้โดยใช้การแต่งกายช่วย

ลดจุดด้อยหรือเสริมจุดเด่น หน้าตาสดช่ืนแจ่มใส สะอาดหมดจด อากัปกิริยาการแสดงออก
เข้มแข็งแต ่ไมแ่ข็งกระด้าง ออ่นโยนแตไ่ม่อ่อนแอ การยืน การเดนิ การนัง่ ต้องมัน่คง เรียบร้อย การ
แตง่กายต้องสะอาดกบักาลเทศะเหมาะสมกบัรูปร่างและผิวพรรณ  

1.2) ทางวาจา การพูดดีต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ พูดแต่ดีมีประโยชน์ 
ผู้ ฟังชอบ และทุกคนปลอดภยั ก่อนพดูทุกครัง้ต้องคิดก่อนพดูคนท่ีพดูดีมีปิยะวาจาเป็นลมปากท่ี
หวานหไูม่รู้หายเป็นท่ีรักใคร่ชอบพอแก่ทกุ ๆ ฝ่ายท่ีได้ยินได้ฟัง  

1.3) ทางใจ การพฒันาทางใจก็มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความมัน่ใจถ้า
มีความมัน่ใจใน จะท าอะไรก็ส าเร็จ ความจริงใจ คือเป็นคนปากกบัใจตรงกนั ความกระตือรือร้น 
แจ่มใสมีชีวิตชีวา มีความมานะพยายามไม่ท้อตอ่สิ่งใด ๆ ความซื่อสตัย์ ความสขุใจ ความอดกลัน้ 
ความมีเหตผุล การมีสมรรถภาพในการจ าและมีความคดิสร้างสรรค์  

2) เก่งคน (Self Ability) หมายถึง มีความสามารถท่ีจะท าตวัให้เข้าไหนเข้าได้เป็นท่ีรักใคร่
ชอบพอแก่ทกุฝ่ายมีมนษุยสมัพนัธ์ในครอบครัวพอ่แมค่วรรู้หลกัจิตวิทยาในการปกครองลกูให้ความรักแก่
ลกู ลกูก็ไม่ท าตนให้เป็นปัญหาให้พ่อแม่และมีมนุษยสมัพนัธ์สามารถท าตนให้เข้ากับคนได้กับทุกคน
หากมีผู้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชาก็รัก หากมีลกูน้อง ลกูน้องก็รัก เพื่อนร่วมงานก็รัก บคุคลภายนอก
หรือลกูค้าก็รัก ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัตนเองและธุรกิจเป็นอยา่งยิ่ง 

3) เก่งงาน (Task Ability) หมายถึง ผู้ ท่ี รักงาน ขยันท างาน และรู้วิ ธีท างาน มีความ
ขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค อาจสรุปได้ว่าการพัฒนาตนเอง แบบ Inside Out 
Approach เป็นการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน สู่การพัฒนาภายนอกเพราะถ้าบุคคล
สามารถพฒันาสิ่งท่ีอยู่ภายในใจของมนษุย์ได้แล้ว การพฒันาความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมของมนษุย์ก็
สามารถท าได้ง่ายขึน้อยา่งแน่นอน  
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เรียม ศรีทอง (2542, น. 144)ได้พดูถึงความเช่ือพืน้ฐานของบคุคลในการพฒันาตนเองเป็น
สิง่ส าคญัท่ีช่วยสง่เสริมให้การพฒันาตนเองประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย  

1. มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ มีศักยภาพท่ีมีคุณค่าเป็นของตนเอง และทุกคนสามารถ
ฝึกหดัพฒันาได้ในทกุเร่ือง 

2. ไมมี่ใครท่ีมีความสมบรูณ์ไปหมดทกุด้าน จนไมส่ามารถจะพฒันาได้อีก 
3. แม้จะไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่าตัวเอง แต่ในบางเร่ืองตนเองก็ไม่สามารถจัดการ

ปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง 
4. การควบคมุสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสงัคม กบัการควบคมุความคิดความรู้สึกและ

การกระท าของตนเอง มีผลกระทบซึง่กนัและกนั 
5. อปุสรรคส าคญัของการปรับปรุงและพฒันาตนเอง คือ การท่ีบุคคลไม่ยอมปรับเปลี่ยน

วิธีคิด วิธีการปฏิบตัิไมส่ร้างนิสยัและฝึกทกัษะใหม่ ๆ  ท่ีจ าเป็น 
6. การพฒันาตนเองด าเนินการได้ทุกเวลา เม่ือต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่องหรือพบ

อปุสรรคยกเว้นคนท่ีประกาศวา่ตนมีความสมบรูณ์ไปหมดทกุด้านแล้ว  
นอกจากนี(้ไพศาล ไกรสทิธ์ิ, 2541, น. 76-77) กลา่ววา่ การพฒันาตน จะด าเนินไปได้ด้วยดี 

จะต้องอาศยัความเช่ือ ความมัน่ใจ และความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั 2 ประการคือ 
1. ความเช่ือมัน่ในธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสตัว์ท่ีฝึกฝนพฒันาได้มีศกัยภาพของการ

พฒันาได้สงูสดุพฒันาได้เต็มศกัยภาพ 
2. การท าให้แต่ละบุคคลรู้จักตนเอง เพื่อเสริมความพร้อมความสามารถท่ีตอบรับต่อสิ่ง

ภายนอก การรู้จกัตน จะต้องรู้จกัตามความเป็นจริงว่า มีรากฐานเป็นอย่างไร มีความถนดัในด้านใดควร
จะลด เสริม หรือฝึกฝนพิเศษในด้านใด การรู้จกัตนท าให้เกิดความมัน่ใจในตวัเอง มีความมัน่ใจในการท่ี
จะพฒันาตนให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

สรุปได้ว่า การพฒันาตนเองเป็นพฒันาและเสริมสร้างความสามารถของคณุเองให้มีมาก
ขึน้พร้อมทัง้พัฒนาความสามารถท่ียังไม่ได้พัฒนาของคุณเองด้วย โดยเหตุท่ีมนุษย์เรามีความ
ต้องการท่ีจะให้ตนเองเจริญก้าวหน้าและมีการรับรู้ศกัยภาพของตนเอง ดงันัน้  ทกุคนจงึต้องพยายาม
พฒันาตนเองเพื่อให้มีชีวิตท่ีดียิ่งขึน้โดยผา่นการฝึกฝนรู้จกัหน้าท่ีของตนเอง 

หลักการพัฒนาตนเอง 
หลกัการพฒันาตนเองมีดงันี ้Hodgson, (1981 อ้างถึงใน ไพศาล ไกรสทิธ์ิ, 2541, น. 22) 

1. การพฒันาตน คือการก้าวไปข้างหน้าสูศ่กัยภาพระดบัใหม่ 
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2. การพัฒนาตน เป็นการปฏิบัติท่ีไม่ต่อเน่ือง ซึ่งหมายถึงว่า การพัฒนาไปสู่
ศักยภาพระดับใหม่จะต้องเอาชนะพลังขัดขวาง ท่ีขวางกัน้ระหว่างศักยภาพแต่ละระดับ การ
พัฒนาจะถูกต่อต้านโดยอุปสรรคภายใน ซึ่งต้องการจะเอาชนะการพัฒนา ท าให้เกิดความไม่
ตอ่เน่ือง 

3. การพฒันาตน จะต้องเอาชนะความยากล าบากท่ีขวางกัน้ ถ้าบุคคลสามารถ
เอาชนะอปุสรรคได้จะท าให้มีการปลดปลอ่ยศกัยภาพระดบัใหมอ่อกมา 

4. การพฒันาตน จ าเป็นต้องมีการท้าทายจากภายนอกท่ีเหมาะสม 
5. การพฒันาตน จ าเป็นต้องมีการรับรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสิ่งท่ีท้าทาย 
6. การพฒันาตน เป็นการริเร่ิมของตน 
7. ผู้พฒันาตน จะต้องยอมรับสิ่งท้าทายด้วยตนทัง้หมด (Total self)  
8. การพฒันาตน ต้องการการมีวินยัในตนเอง 
9. การพฒันาตน ต้องการการหยัง่รู้ท่ีสร้างสรรค์ซึง่เกิดขึน้ในตน 
10. การพฒันาตน ต้องการการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้เก่ียวกบัตน ซึง่จะช่วยให้

สามารถเผชิญความจริงเก่ียวกบัตน 
11. การพัฒนาตน แรงจูงใจอันดับแรกคือ ผลสัมฤทธ์ิของตน และความสม

ปรารถนาแห่งตน แรงจงูใจอนัดบัรองลงไป คือ การได้รับรางวลั และการถกูลงโทษ 
12. การพฒันาตน ผู้พฒันาตัง้ใจท่ีจะยอมรับการเสี่ยงของตน 
13. การพฒันาตน ผู้พฒันาสามารถตดัสินได้ว่า ความตัง้ใจของตนมัน่คงพอท่ีจะ

พฒันาไปได้ตลอดรอดฝ่ังหรือไม่ 
14. การพฒันาตน สมรรถนะในการพฒันา จะสมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการ

อดทนตอ่ความยากล าบาก เพื่อการรับรางวลัท่ีเกิดจากสภาวะภายใน 
15. การพฒันาตน ผู้พฒันาจะสามารถตดัสินว่าจะพึ่งคนอ่ืนหรือเป็นอิสระโดย

พึง่ตนเองนานเท่าไร 
16. การพฒันาตน ผู้พฒันาตระหนักว่า ไม่มีอะไรจะประสบความส าเร็จได้โดย

ปราศจากการเสียสละสว่นบคุคล 
17. การพฒันาตน ผู้พฒันาต้องการการแนะแนว จากผู้พฒันาตนท่ีมีวฒุิภาวะ

กวา่ 
18. การพฒันาตน บคุคลซึง่สามารถชกัน าได้ดีท่ีสดุ คือ ผู้พฒันาตนท่ีมีวฒุิภาวะ

มากกวา่ 
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19. การพฒันาตนให้เร็วขึน้ จ าเป็นจะต้องน าความรู้และเทคนิคเฉพาะมาใช้ 
20. การพฒันาตนให้เร็วขึน้ จ าเป็นจะต้องรู้ถึงการท างานกบัตนเอง 

ซึง่ท่ีกลา่วมาทัง้หมดเป็นหลกัการพฒันาตนท่ีผู้พฒันาจะต้องยดึถือและมีความตระหนกัอยู่
เสมอหลกัการพฒันาตนเอง คนท่ีจะพฒันาตนเองจะเร่ิมต้นด้วยการส ารวจและพิจารณาตนเองว่ามี
ข้อดีและข้อ บกพร่องอะไรบ้าง การส ารวจจะใช้วิธีการส่องกระจก เม่ือทราบแล้วก็จะมาวิเคราะห์
ตนเองและตัง้เปา้หมายวา่มีสิง่ใดท่ีดีและมี อยูใ่นตวัเราแล้ว เราก็ควรรักษาไว้ สิ่งใดท่ีไมด่ีและมีอยูใ่น
ตวัเรา เราก็ควรจะหาทางท าให้ลดน้อยลงหรือควรขจดัให้หมดไป และมีสิ่งใดท่ีดีและยงัไม่มีในตวัเรา 
เราก็ควรจะน ามาเพิ่มให้กบัตวัเราให้มากขึน้ เม่ือวิเคราะห์และตัง้เปา้หมายแล้ว ตอ่ไปก็คิดหาวิธีการ 
และวางแผนด าเนินการ โดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตวัเราเอง เม่ือวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็
ต้องน าแผนด าเนินการดงักลา่วมาด าเนินการ ถ้าเราสามารถท าได้ตามแผนท่ีวางไว้ ก็ถือวา่แผนการท่ี
วางไว้เหมาะสมกบัเรา แตถ้่าท าไมไ่ด้ตามแผนก็ถือว่าแผนการนัน้ไม่เหมาะสมกบัเรา ต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมจนเราสามารถปฏิบัติได้ เม่ือด าเนินการตามแผนแล้ว จะต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินการว่าบรรลเุปา้หมายเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคอะไรบ้างหรือไม่ระหว่างด าเนินการ ถ้ามี
จะได้หาทางปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินการในครัง้ต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถเขียน
เป็นวงจรในการพฒันาตนเองได้ตามแผนภาพ ปราณี รามสตูรและจ ารัส ด้วงสวุรรณ (2545, น.123-
125)  

สรุปได้วา่ หลกัการพฒันาตนเองเป็นการพฒันาคณุสมบตัิท่ีอยู่ในตวับคุคล เป็นการจดัการ
ตนเองให้มีเป้าหมายชีวิตท่ีดี ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต การพฒันาตนเอง จะท าให้บุคคลส านึกใน
คณุค่าความเป็นคนได้มากยิ่งขึน้และยงัแสดงให้เห็นถึงเปลี่ยนแปลงตนเองจากศกัยภาพเดิมท่ีมีอยู่
ไปสูศ่กัยภาพระดบัท่ีสงูกวา่ 

ความมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง 
สงวน สทุธิเลศิอรุณ (2543, น. 127) ได้กลา่วถึงความมุง่หมายของการพฒันาตนดงันี ้ 

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความคิด นบัว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับปัจจบุนั  
ท่ีจะต้องเตรียมตัวในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามท่ีตนสนใจ เรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้สภาพร่างกายของตน ตลอดจนวิธีบ ารุงรักษาสขุภาพพลานามยัให้
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ และเรียนรู้ศาสตร์ต่าง  ๆ  ท่ีจ าเป็นแก่การประกอบอาชีพ 
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปรียบดุจเพชรท่ีแวววาวซึ่งได้เจียระไนแล้ว นับว่ามีคุณค่าหรือ
คณุภาพอนัควรแก่การด ารงต าแหน่งงานท่ีดีทัง้หลาย อนัเน่ืองจากมนษุย์ได้ใฝ่รู้ หรือพฒันาตนเอง
ในด้านความคดิ 
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2. เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและความช านาญ มนษุย์ท่ีได้รับการพฒันาจะเพิ่มพนูทกัษะ
และความช านาญให้มีคณุคา่ท่ีสอดคล้องกบัความคดิดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

3. เพื่อพฒันาและเปลี่ยนแปลงเจตคติและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ มนษุย์
ท่ีได้รับการพฒันาแล้ว จะพฒันาและเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมด้านความรู้สกึจากเจตคติ
และอารมณ์เชิงลบ เป็นเจตคติและอารมณ์เชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้  
อนัจะช่วยพฒันามนุษย์ให้เป็นคนดี มีน า้ใจแห่งการเสียสละ ใจกว้าง รู้จกัให้เกียรติผู้ อ่ืน และช่วย
ลดความเห็นแก่ตวัของตน เพื่อเพิ่มความมีใจสงูในตวัมนุษย์ ให้มากขึน้ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่มนุษย์
หรือบุคคลท่ีมีการพฒันาตนเองบุคคลทุกคนต้องการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์หรือมีชีวิตอย่างเป็นสขุ
ในสงัคมประสบความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายและความต้องการของตนเองพฒันาตนเองได้ทนัต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลกการพฒันาตนเองจงึมีความส าคญั ดงันี ้ 

1. ความส าคญัตอ่ตนเองคือ 
1.1 เตรียมตนเองให้พร้อมทกุด้านเพื่อรองรับตอ่สถานการณ์ด้วยความรู้สกึท่ี

ดี 
1.2 ปรับปรุงสิ่งท่ีบกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสมโดยขจัด

คณุลกัษณะท่ีไม่ต้องการออกพร้อมกบัเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีสงัคมต้องการ 
1.3 วางแผนทางให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจ  โดยส่งเสริม

ความรู้สกึคณุคา่แห่งตนให้สงูขึน้เข้าใจตนเองและท าหน้าท่ีท่ีตามบทบาทได้ 
2. ความส าคญัตอ่บคุคลอ่ืนคือ 

2.1 เน่ืองจากบุคคลในสังคมมีความเช่ือมโยงกันการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองจึงเป็นการเตรียมตวัเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อผู้ ท่ีติดต่อด้วยทัง้บุคคลในครอบครัวและ
เพื่อนในท่ีท างาน 

2.2 เป็นตวัอย่างอ้างอิงให้เกิดการพฒันาแก่บุคคลอ่ืนเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทัง้ชีวิตสว่นตวัการท างานและอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุในชมุชนุอนัจะสง่ผลให้ชมุนมุมีความเข้มแข็ง
และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ความส าคญัตอ่สงัคม คือ 
3.1 การแข่งขนัในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสงัคมอ่ืนได้สงูขึน้ท าให้

เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยวิธีคิดและทกัษะใหม่ ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและคณุภาพของผลผลติ 
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3.2 การขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ อนัท าให้เกิดความเกิดหน้าทัง้ต่อตนเอง
และสงัคมโดยรวม 

สรุปได้วา่ จดุมุ่งหมายในการพฒันาตนเองเป็นการเพิ่มคณุคา่ของสิง่ตา่ง ๆ พฒันาจากสิง่ท่ี
มีอยู่เดิมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึน้มาหรือเร่ิมต้นด้วยการพฒันาตนเอง ต่อจากนัน้เป็นการพัฒนา
ชมุชน และท้ายสดุเป็นการพฒันาสงัคม ซึง่จะต้องเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในความหมาย แนวคิด วิธีการ 
พฒันาตนเองเพื่อชมุชนและสงัคมอ่ืนได้ 

กระบวนการในการพัฒนาตนเอง 
กระบวนการในการพัฒนาตนเอง เป็นการส ารวจสภาพการด ารงชีวิตท่ีเป็นอยู่ว่าตนเอง

ก าลงัเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่ปัจจบุนัมีการแข่งขนัสงูและเทคโนโลยีเปลี่ยนตลอดเวลาจนไม่สามารถทนั
ตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้ได้ ผู้ ท่ีพฒันาตนเองอยูเ่สมอจงึมีโอกาสประสบความส าเร็จในสงัคมมากกวา่ผู้ อ่ืน
ก่อนท่ีจะพฒันาตนเองต้องส ารวจและวิเคราะห์ให้ถกูต้องว่ามีลกัษณะนิสยัอย่างไรจดุใดเป็นจดุเดน่ควร
รักษาไว้ จดุใดเป็นจดุด้วยควรปรับปรุงการส ารวจตนเองท าได้ 2 วิธีคือ 

1. การสงัเกตจะท าให้ทราบลกัษณะนิสยัของตนเองเพราะไม่มีใครรู้จกัตนเองดี
เท่าตนเองการสงัเกตตนเองจะเช่ือถือได้เพียงใด ขึน้อยู่กบัการท าใจเป็นกลางไม่เข้าข้างตนเองหรือ
ดถูกูผู้ อ่ืนซึง่ท าได้ยากแต่ควรจะพยายามท าถ้าท าได้จะเห็นตนเองชดัเจนขึน้  การสงัเกตตนเองท า
ได้โดยพิจารณาดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางร่างกายได้แก่รูปร่าง หน้าตากิริยาท่าทางการแตง่กายความ
สะอาด 

1.2 ลกัษณะนิสยั ได้แก่ความมีเหตุผล ความเช่ือมัน่ใจตนเองความเป็นตวั
ของตวัเอง ความอดทน ความทะเยอทะยาน ความก้าวร้าว ความซื่อสตัย์ ความเฉียดฉลาด ความ
รับผิดชอบ ความอิสระ ความสขุภาพ ความขยนัขนัแข็ง 

1.3 ลกัษณะทางอารมณ์ได้แก่การควบคมุอารมณ์ความเครียด ความกงัวล 
ความโกรธความรักอารมณ์ขนั 

1.4 ลักษณะการเข้าสังคมได้แก่การพูดการฟังการผูกมิตรการสร้างความ
อบอุน่เป็นกนัเองยิม้แย้มแจ่มใส 

1.5 การศกึษาและความสามารถเฉพาะตวัได้แก่ ความรู้ความช านาญทกัษะ
พิเศษ 

2. การบอกกล่าวของผู้ ใกล้ชิดจะบอกได้ว่าตวัเรามีนิสยัอย่างไรคิดอะไรต้องการ
อะไรมีความเช่ือความนิยมชมชอบเร่ืองอะไร ค าบอกเล่าของผู้ อ่ืนจะท าให้รู้ลกัษณะนิสยับางอย่าง
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และเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาในสิ่งท่ีตนไม่รู้ทัง้นีต้้องท าใจให้กว้างยอมรับฟังและไม่พยายามแก้
ตวั การพฒันาตนเองเป็นสิ่งท่ีท้าทายความเข้มแข็งของจิตใจ เม่ือตัง้ใจท่ีจะพฒันาตนเองแล้วต้อง
มีจิตใจเข้มแข็งมุ่งมัน่เลิกนิสยัเก่า ๆ สร้างนิสยัใหม่หรือลกัษณะท่ีดีให้กับตนเองให้ได้จึงพัฒนา
ตนเองได้ส าเร็จซึง่การพฒันาตนเองมีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 การก าหนดให้ชดัเจนว่าจะพฒันาลกัษณะนิสยัใดด้วยวิธีการอย่างไร ซึง่
ลกัษณะท่ีจะพฒันาจะต้องเห็นชอบวา่เป็นสิ่งท่ีดีท าให้ตนเองมีคณุคา่มากขึน้ 

2.2 วางแผนการพฒันาทีละเร่ืองอยา่งเป็นระบบเร่ิมจากเร่ืองง่าย ๆไปหายาก 
2.3 ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการพฒันาให้เพียงพอและสม ่าเสมอพยายาม

ท าให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสยั การเปลี่ยนแปลงนิสยัน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพและการเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพน าไปสูจ่ดุมุง่หมายปลายทาง 

ซึง่ สถิต วงศ์สวรรค์ (2540, น. 185-187) ได้กลา่วถึงการวิเคราะห์ตนเองมีหลกัการ 4 ประการ
คือ การท่ีบคุคลจะต้องรู้จกัตนเอง รู้จกัความต้องการของตนเอง รู้จกัท่ีจะยอมรับตนเอง และพฒันา
ตนเองไป ให้เต็มศกัยภาพของตน ทัง้สี่ประการจะท าให้บคุคลสามารถวิเคราะห์ตนเองได้และ เม่ือเรา
สามารถวิเคราะห์ ตวัเราได้ เราก็สามารถพฒันาตนไปตาม ทิศทางท่ีเรา ต้องการ ซึ่งในแง่ของการ
พฒันาบคุลิกภาพ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ตนสมบรูณ์ เราควรสนใจศกึษา เร่ืององค์ประกอบท่ีท าให้
บุคลิกภาพ ทางกายสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดการพฒันาตนในท่ีสดุองค์ประกอบท่ีท าให้บุคลิกภาพ 
ทางกายสมบูรณ์ ได้แก่เร่ือง สขุภาพกาย และสขุภาพจิต และนกัจิตวิทยา โรเจอร์ส ได้กล่าวถึงการ
พฒันาบุคลิกภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงให้บุคลิกภาพดีขึน้และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ต้องมี
ความมัน่ใจในตนเอง มีพลงัในการท างาน เกิดเป็นกระบวนการท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงใทางท่ีดีขีน้ 
และมีทัศนคติท่ีดีขึน้มีแนวคิดว่าผู้ มีบุคลิกภาพไม่พึงปรารถนา เช่น มองโลกในแง่ร้าย เคียดแค้น 
สงัคม โยนความผิดให้ผู้ อ่ืน วิตกกังวลสงู มีปมด้อย เหยียดหยามผู้ อ่ืน เป็นเพราะบุคคลนัน้มีความ
สอดคล้องกนัระหวา่งความรู้สกึนกึคิดท่ีมีตอ่ตนเองกบัสภาพความเป็นจริง โดยการประเมินตนเองสงู
เกินไป(Overestimate) หรือต ่าเกินไป (Underestimate) ดงันัน้ การช่วยให้คนรู้จักตนเองเป็นความ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงและมุง่มัน่พฒันาตนเองให้มีบคุลกิภาพท่ีพงึปรารถนา 

การพฒันาตนเองให้ประสบความส าเร็จ ควรจะมีกระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่ง ประทีป โชติคณุ
เศรษฐ์ (2544, น. 16-17) ได้กลา่วถึงกระบวนการในการพฒันาตนเอง สรุปดงันี ้

1. ส ารวจตวัเอง การท่ีคนเราจะประสบความสมหวงัหรือไม่ สาเหตท่ีุส าคญั คือ 
จะต้องมีการส ารวจตนเองเพราะตนเองเป็นผู้กระท าตนเอง คนบางคนไม่ประสบความส าเร็จใน
ชีวิตเน่ืองจากบคุคลมีจดุอ่อนหรือคณุสมบตัิท่ีไม่ดี การท่ีจะทราบว่า ตนมีคณุสมบตัิอย่างไร ควรจะ
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ได้รับการส ารวจตนเอง ทัง้นี ้เพื่อท่ีจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพฒันาตนเองให้ดีขึน้ เพื่อจะได้มีชีวิตท่ี
สมหวงัตอ่ไป 

2. การปลูกคุณสมบัติท่ีดีงาม โดยคุณสมบัติของบุคคลส าคัญของโลกเป็น
แบบอย่าง ซึง่คณุสมบตัิของบคุคลไม่ใช่สิ่งท่ีติดตวัมาแต่เกิด แตส่ามารถเกิดขึน้ได้ 

3. การปลูกใจตนเอง เป็นสิ่งส าคัญ เพราะบุคคลท่ีมีก าลังใจดี ย่อมมุ่งมั่น
ด าเนินการให้บรรลเุปา้หมายของชีวิตท่ีก าหนดไว้ 

4. การส่งเสริมตนเอง คือการสร้างก าลงักายท่ีดี สร้างก าลงัใจให้เข้มแข็ง และ
สร้างก าลงัความคิดของตนให้เป็นเลศิ 

5. การด าเนินการพัฒนาตนเอง เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างตนเองให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ 

6. การประเมินผล เพื่อจะได้ทราบว่าการด าเนินการพฒันาตนเองตามท่ีบคุคลได้
ตัง้เป้าหมายไว้ด าเนินการไปได้ผลมากน้อยเพียงไร จึงจ าเป็นต้องอาศัยการวัดผลและการ
ประเมินผล 

สรุปได้ว่า การพฒันาตนเองให้ตรงกับวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของชีวิตล่วงหน้าว่าจะ
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือควรท่ีจะพฒันาจากตนเอง รู้ข้อบกพร่องของตนเองและหาแนวทางในการ
แก้ไขด้วยตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นเปา้หมาย พร้อมทัง้มีการให้รางวลัแก่ตนเองท่ีสามารถแก้ไขหรือ
พฒันาตนได้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ควรมีการฝึกฝนและพฒันา
ตวัเองอยู่เสมอ และรู้คณุค่าของตวัเองว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อท าให้เกิดความราบร่ืนในการ
ท างานได้อยา่งมีความสขุ 

การพัฒนาตามทฤษฎีของพุทธศาสนา 
หลกัการของพทุธศาสนาจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดี มีคณุธรรม มีมนุษยสมัพนัธ์ด้วยการ 

ประพฤติธรรม เพื่อให้ทุกคนอยู่ ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข มีธรรมะเป็นท่ีพึ่งของชีวิต แก่นสารของ 
พระพทุธศาสนาอยู่ท่ีแก่นสารของชีวิตของมนษุย์ ทกุคนมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิและควรท าตามหน้าท่ี นัน้
ด้วยความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน จะได้พัฒนาชีวิตทัง้ภายนอกและภายในให้สมดุล สติ คือ ชีวิต 
มนษุย์จงึต้องตัง้สติให้มัน่ ใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตกุารณ์เร่ืองราวทัง้หลายด้วยจิตท่ีสงบ ไมป่รุงแตง่
จนเป็นเหตใุห้เกิดทกุข์ (ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์, 2550, น. 150) และพระเทพเวที ประยทุธ์ ปยตุโต. (2528, 
อ้างถึงใน ด ารงศักดิ์ ตอประเสริฐ, 2544, น. 3-4) ได้สรุปการพัฒนาตนเองคือ การศึกษาหรือเรียกว่า
ไตรสิกขาเป็นการศกึษาอบรมหรือการพฒันาชีวิตแก่ตนเอง 3 ด้านคือ ศีล ได้แก่ การพฒันาพฤติกรรม
ทางวาจาให้สมัพนัธ์ด้วยดีกบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ทางวตัถ ุสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนพฒันาจิตใจท่ีให้
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มีคณุธรรมมีประสิทธิภาพมีความสขุและปัญญา ได้แก่ การพฒันาความรู้ความเข้าใจเป็นการพฒันา
ตนเองโดยการสร้างปัญญา แก้ปัญหา รู้จกัการเรียนรู้ รู้จกัคิด มีความอดทน มีความขยนัมีความคิดแยบ
คายและสภาพจิตใจท่ีเกือ้กลูตอ่การท่ีจะคิดพร้อมท่ีจะแสวงหาและท าให้เกิดปัญญา สามารถด าเนินชีวิต
อยูด้่วยดีไมมี่ทกุข์ 

สนธยา พลศรี (2545, น. 4) กล่าวได้ว่า การพฒันาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การ
พฒันาคนให้มีความสขุในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมการพฒันาในความหมายนีมี้ลกัษณะเดียวกนั
กบัการพฒันาในความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเร่ืองของมนุษย์เท่านัน้แตกต่างกนัเพียง
การวางแผนให้ความส าคญัท่ีวิธีการด าเนินงาน ส่วนพทุธศาสนามุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึน้คือ ความสขุของ
มนุษย์เท่านัน้ นอกจากนี ้(จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, 2545, น. 163-164) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตาม
ทฤษฎีทางพทุธศาสนาว่า การพฒันาตรงกบัค าว่า “ภาวนา” ซึง่หมายถึง การท าให้เจริญงอกงาม ถึง
อย่างไรก็ตาม ค าว่า “การพัฒนา” ในท่ีนีเ้ป็นค าท่ีก าหนดให้มีคุณค่า และตามหลักการของพุทธ
ศาสนา การพฒันาจะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กนั 4 ทาง คือ 

1. การพฒันาทางด้านกายภาพ (physical development) เป็นกระบวนการสร้างความเจริญ
งอกงามทางร่างกาย การฝึกอบรมร่างกายให้รู้จกัติดต่อกบัสิ่งภายนอกด้วยดีและปฏิบตัิต่อสิ่งภาย นอก
เหลา่นัน้ในทางท่ีเป็นคณุ มิให้เกิดโทษ ให้กศุลธรรมเจริญงอกงามและก าจดัให้อกศุลธรรมเสื่อมสญูไป สิง่
ภายนอกท่ีมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ก็ คือ อารมณ์ภายนอกทัง้ 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
จุดมุ่งหมายของการพฒันาในข้อนีก็้คือ การท าให้บุคคลรู้จกัวิธีการเก่ียวข้องกับอารมณ์ภายนอกทัง้ 5 
อยา่งนี ้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และเป็นคณุประโยชน์ตอ่การพฒันาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสงูขึน้  

2. การพฒันาทางด้านศีลธรรม (moral development) เป็นกระบวนการฝึก อบรมบคุคลให้
มีศีล ให้ตัง้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่บุคคลอ่ืน สามารถอยู่
ร่วมกบับคุคลอ่ืนได้เป็นอยา่งดี มีความเอือ้เฟือ้เกือ้กลูตอ่บคุคลอ่ืน 

3. การพฒันาทางด้านจิตใจ หรือทางด้านอารมณ์ (spiritual or emotionaldevelopment) 
เป็นความพยายามท่ีจะฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งให้มีความมัน่คง และมีความเจริญงอกงามด้วยคณุธรรม
ทัง้หลาย เช่น มีเมตตากรุณา มีความขยนัหมั่นเพียร มีความอดทน มีสมาธิ มีความสดช่ืนเบิกบาน มี
ความสงบสขุ แจ่มใส เป็นต้น การพฒันาทางด้านจิตใจท่ีบางทีเรียกวา่ การพฒันาอารมณ์ 

4. การพัฒนาทางด้านสติปัญญา (intellectual development) เป็นกระบวนการในการ
ฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง ผู้ ท่ีมีความรู้เท่าทนัเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาพ
ของมนั สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ และบริสทุธ์ิหลดุพ้นจากกิเลสเศร้าหมอง และท าตนให้ปลอดพ้น
จากความทุกข์ ท าตนให้มีความสขุ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถท า
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ตนให้อยู่เหนือปัญหา เหนือความขดัแย้ง และพฒันาส่วนรวมให้มีความสงบ มีความเสมอภาค และมี
ความเป็นประชาธิปไตยอยา่งมีคณุภาพ  

สรุปได้ว่า การพัฒนาตามทฤษฎีของพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา
สงัคมไทยพบว่า แม้ว่าในอดีตพระพุทธศาสนาจะประสบความส าเร็จในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้กบัสงัคมไทยตอ่มาเม่ือสงัคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งการพฒันา
ท่ีเน้นวตัถุตามแบบอย่างตะวนัตก พระพุทธศาสนาก็เร่ิมสญูเสียบทบาทท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ
อย่างท่ีเคยเป็นมา ดงันัน้มนษุย์เกิดมาย่อมต้องการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยคณุภาพชีวิตจะเกิดขึน้ได้
ต้องมีความสขุเกิดขึน้ก่อน ความสขุท่ีแท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนีมี้
คณุคา่ มีความหมาย ซึง่การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีนัน้มนษุย์ต้องรู้จกัพฒันาตนเองทัง้ 4 ด้านคือ กาย ศีล 
จิตและปัญญา 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของเมกกินสันและเพคเลอร์ (Megginson, 1992, p. 4-7) การ

พฒันาตนเองจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึน้อยูก่บัความต้องการท่ีจะพฒันาตนเอง การเรียนรู้และมีแรงจงูใจท่ี
จะผลกัดนัมีกระบวนการพฒันาตนเองนี ้ 

1. การเรียนรู้ (Learning) การพฒันาตนเองต้องเร่ิมจากการเรียนรู้เก่ียวกับงาน
นัน้และเข้าใจขององค์กรว่าต้องการอะไร สิ่ งท่ีจะเกิดขึน้ตามมาคือความก้าวหน้าในงาน หาก
บคุคลไม่มีความเข้าใจ ความรู้ ในองค์กรก็จะไม่เกิดการพฒันาตนเอง เพราะการเรียนจะรับรู้ได้ว่า
อะไรเป็นสิง่ท่ีตนเองต้องการรู้และพฒันา  

2. การวินิจฉยัตนเอง (Self Diagnosis) การท่ีจะพฒันาตนเอง บคุคลควรจะต้อง
ส ารวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบจดุเดน่ จดุด้อย และข้อบกพร่องของตนเอง จึงจะน าข้อมลูตรงนัน้มา
เพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อยกระดบัความสามารถของตนเอง  

3. การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ก าหนดให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองว่าจะต้องพัฒนาไปแนวทางไหน และพัฒนาจากเดิมยังไง คือสิ่งท่ีควรก าหนดเพื่อน าไป
ประเมินหรือวดัผลตนเอง  

4. การหาทรัพยากรท่ีเหมาะสม (Finding Appropriate Resources) หลงัจากท่ี
ท าการตัง้เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จะต้องสามารถก าหนดวิธีการท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายนัน้ได้ 
โดยการหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
เช่ือถือได้ 
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5. การหาเพื่อน (Recruit of other People) เป็นการหาความช่วยเหลือหรือการ
สนบัสนนุ 

6. ความอดทนและพยายาม (Strickability and Preserverance) การเรียนรู้ควร
ควบคู่ไปกบัการพากเพียร พยายามอดทน ไม่ท้อต่ออุปสรรคท่ีจะเกิดขึน้หรือก าลงัเจออยู่ ควรใช้
เวลาให้คุ้มคา่เพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ให้ส าเร็จ  

7. การประเมินผล (Evaiuation) การตัง้เป้าหมายในการประเมินตนเองว่า
ผลลพัธ์ของการกระท านัน้ บรรลเุปา้หมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึน้ โดยการให้คะแนน 
หรือตัง้เปา้หมายใหมเ่พื่อแก้ไข และพฒันาตนเองตอ่ไป 

ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของบอยเดล (Boydell, 1985, p. 10) ก าหนดขอบเขตเนือ้หา
สาระส าคญัของทฤษฎีการพฒันาตนเอง ดงันี ้ 

1. ด้านสขุภาพ สิง่ส าคญัในการพฒันาตนเอง บคุลากรจะต้องมีสขุภาพจิตท่ีดี และร่างกาย
จะต้องแข็งแรงแยกเป็น 3 ระดบั คือ 1.1) ระดบัความคิดไม่ดือ้รัน้ดนัทุรังแต่จะยึดมัน่และเช่ือมัน่อย่าง
ต่อเน่ือง และในเวลาเดียวกนัก็สามารถมีชีวิตอยู่กบัความคลมุเครือขดัแย้งได้ 1.2) ระดบัความรู้สึกรับรู้
และยอมรับความรู้สกึ มีความสมดลุทัง้ภายในและภายนอกอยา่งมัง่คง 1.3) ระดบัความมุง่มัน่คณุคา่ของ
โภชนาการในเร่ืองอาหารการกิน สขุภาพกายท่ีแข็งแรงมีรูปแบบชีวิตท่ีดี  

2. ด้านทักษะจะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านสมองและการสร้างสรรค์ความคิดในหลาย
รูปแบบรวมทัง้ความทรงจ า ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตผุล การพฒันาทกัษะประกอบด้วย 3 ระดบั 
คือ 2.1) ระดบัความคิด ทกัษะทางใจและการคิดค านึงท่ีดี เช่น ความรู้ในเร่ืองงานความทรงจ าท่ีมีเหตผุล 
การสร้างสรรค์มีความคิดริเร่ิม 2.2) ระดบัความรู้สกึ ทกัษะด้านสงัคม ด้านศิลปะและการแสดงออกต้อง
น าความรู้สึกของตนเข้ารวมแต่ละสถานการณ์ และยงัถ่ายทอดความรู้สึกได้ 2.3) ระดบัความมุ่งมัน่มี
ทกัษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระท าได้อยา่งศิลปะมิใช่เป็นผู้ มีความช านาญเท่านัน้  

3. ด้านการกระท าให้ส าเร็จ ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จลลุ่วงโดยกล้ากระท าด้วยตวัเองโดยไม่
ต้องรอค าสัง่ หรือไมร่อคอยให้เกิดขึน้เอง มี 3 ระดบั คือ 3.1) ระดบัความคิดมีความสามารถท่ีจะเลือกและ
เสียสละได้ 3.2) ระดบัความรู้สึก สามารถจดัการแปลงสภาพจากความไม่สมหวงัไม่เป็นสขุให้เป็นความ
เข็มแข็ง 3.3) ระดบัความมุง่มัน่ สามารถลงมือริเร่ิมการกระท าได้ไมร่อคอยให้เกิดขึน้เอง 

4. ด้านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองด้วยความพงึพอใจใน
ความสามรถและรับสิ่งท่ีผิดพลาดของตนเอง และพยายามแก้ไขให้ดีท่ีสุด มี 3 ระดับ คือ 4.1) ระดับ
ความคิด มีความรู้ยอมรับ รู้จกัและเข้าใจตวัเอง 4.2) ระดบัความรู้สึกยอมรับตวัเองแม้แต่ความอ่อนแอ
และยินด ี4.3) ระดบัความมุง่มัน่มีแรงผลกัดนัตนเอง มีเปา้หมายภายใน มีจดุประสงค์ในชีวิต 
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ทฤษฎีการพัฒนาตนเองแบนดูรา (Bandura, 1986, p. 18) การรับรู้ความสามารถของ
บคุคลพฒันามาจากปัจจยัหลกั 4 ประการคือ  

1. ประสบการณ์จากความส าเร็จ (Enactive Attainment) เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีต่อการรับรู้
ความส าเร็จจากการกระท าเป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับโดยตรงและเป็นข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรงสงู
การได้รับความส าเร็จจากงานซ า้กนัหลาย ๆ  ครัง้ถึงแม้วา่ในบางครัง้จะล้มเหลวบ้างแตก็่ไมไ่ด้มีผลมากนกั
เพราะบคุคลจะมองวา่ความล้มเหลวท่ีเกิดมาจากสาเหตอ่ืุน ๆ   

2. การได้เห็นตวัแบบประสบความส าเร็จ (Vicarious Experience) รับรู้ความสามารถของ
บคุคลส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการได้เห็นผู้ อ่ืนการได้เห็นบคุคลอ่ืนท าสิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัจะ
ท าให้บุคคลรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึน้ถ้า และมีความพยายามก็จะสามารถท างานนัน้ได้ประสบ
ความส าเร็จเช่นเดียวกนั  

3. การพูดชักจูงจากผู้ อ่ืน (Verbal Persuasion) การท่ีผู้ อ่ืนใช้ค าพูดชกัจูงให้บุคคลเช่ือว่า
เขามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จจะช่วยให้บุคคลมีก าลงัใจมีความ
เช่ือมัน่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับคุคลท่ีชกัจูงด้วย จะต้องน่าเช่ือถือ ไว้วางใจและมีความส าคญัตอ่ตวัเขาเช่นพอ่แม่
ครูเพื่อนหรือบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่เขาเป็นต้น  

4. สภาวะทางกาย (Physiological State) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญสามารถมีผลในการตัดสิน
ความสามารถในแต่ละคนจะสงูหรือต ่าส่วนหนึ่งมาจากสภาวะทางกายของเขาเองกล่าวคือในสภาวะท่ี
ร่างกายเกิดการตื่นตวัเช่นกังวล เครียด ตื่นเต้นอ่อนเพลียเม่ือยล้าหรืออยู่ในสภาพการณ์ท่ีถูกดหุรือใน
สภาวะท่ีร่างกายถูกกระตุ้นมาก  ๆ  มกัจะท าให้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีออกมาอาจสรุปได้ว่าการพฒันา
ตนเอง มาจากการรับรู้ ความสามารถในแต่ละคนนัน้เกิดขึน้ได้จากปัจจัยต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่การรับรู้ความสามารถในแต่ละคนเกิดจากภายในแต่ละคนเอง การส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีการรับรู้ และการปรับปรุงตนเองในระดบัท่ีพอดี มีต่อความส าเร็จในสิ่งท่ีท ามากกว่าการรับรู้ 
ความสามารถของตนเองสงูหรือต ่าเกินไป 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีโดยทัว่ไปมีรูปแบบการพฒันาตนเอง คือ ความต้องการของบคุคลท่ีมีการ
ยอมรับความรู้สึกทัง้ภายในและภายนอก มีความกล้าตดัสินใจด้วยตวัเองตามความสามารถและ
ความรู้สกึและเลือกท่ีจะพฒันาตนเองตอ่การปฎิบตัิงานในความรับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการคิด 
การยอมรับข้อดี ข้อเสีย การตัดสินใจและตัง้เป้าหมายให้ตนเองให้ มีความเจริญก้าวหน้า 
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การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสตปัิญญา 
การพัฒนาตนเองด้านร่างกาย  

โดยองค์การอนามยัโลกได้ให้ค านิยามของ “สขุภาพ” ว่าไม่ใช่แตเ่พียงการปราศจากโรคแต่
หมายถึงการมีความสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม  ซึง่จะสอดคล้องกบันิยามของคณุภาพ
ชีวิตท่ีกลา่วว่า“คณุภาพชีวิต” เป็นการรับรู้ความพึงพอใจและสถานะของบคุคลในการด ารงชีวิตในสงัคม 
โดยจะสมัพนัธ์กบัเปา้หมายและความคาดหวงัของตนเอง ภายใต้บริบทของวฒันธรรม คา่นิยม มาตรฐาน
ของสงัคม และสิง่อ่ืน ๆ  The Whoqol group, (1994, อ้างถึงในวรรณา กมุารจนัทร์, 2543, น. 4) ได้กลา่ววา่ 
การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงควรพัฒนาสุขภาพในด้านร่างกาย ได้แก่ การให้
ความส าคญักบัสขุภาพ การบริโภคอาหารอย่างถกูสขุลกัษณะการพกัผอ่นให้เพียงพอ การออกก าลงัเป็น
ประจ า เพื่อสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ และ ชิตินทรีย์ บุญมา (2559, น. 4-6) ได้กล่าวถึง สขุภาพ
กาย หมายถึง สภาวะของร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายสามารถท างานได้เป็นปกติ และมีประสทิธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภยั
ไข้เจ็บ และความทพุพลภาพ ดงันัน้ ลกัษณะของผู้ ท่ีมีสขุภาพกายท่ีดี มีดงันี ้มีการเจริญเติบโตทางด้าน
ร่างกายท่ีสมวยั มีน า้หนกั และส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์อาย ุมีขนาดร่างกายสมส่วน คือ มีน า้หนกั และ
สว่นสงูท่ีได้สดัสว่นกนั มีความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตท่ีดีมีความคลอ่งแคลว่ใน
การเคลื่อนไหว มีความอยากรับประทานอาหาร และอยากรับประทานมาก ๆ ไม่เบื่ออาหาร มีร่างกาย
แข็งแรง มีภมูิต้านทานโรคดี และไมมี่โรคภยัไข้เจ็บ ไมพ่ิการ หรือผิดปกติอ่ืน ๆ  พกัผอ่นนอนได้เป็นปกติ 

จากการพฒันาของชีวิตแต่ละบคุคลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตอย่างอิสระ 
บอลินน์ Brolin, (1989, อ้างถึงใน มณัฑรา ธรรมบุศย์, 2545, น. 11-17) ได้กล่าวถึงทักษะการดูแล
ตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวนัว่าความสามารถในการดแูลตนเอง (Caring for personal needs) 
เช่น รู้จกั เอาใจใสส่ขุภาพ ของตนเอง มีจิตใจเบิกบาน แตง่กายได้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติด มีความรู้เก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดูแลป้องกันตนเอง รู้จักออกก าลังกาย รู้หลัก
โภชนาการและการควบคมุน า้หนกัและความสามารถในการจดัหา จดัเตรียม และการบริโภคอาหาร 
(Raising, preparing and consuming food) เช่น รู้จักเลือกซือ้และวางแผนรายการอาหาร รู้จักท า
ความ สะอาดบริเวณประกอบ อาหาร รู้วิธีเก็บถนอมอาหารและวิธีเตรียมอาหาร อ่านปา้ยฉลาก และ
ปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลากได้ แสดงนิสัยการกินท่ีดี วางแผนรับประทานอาหารแต่ละมือ้ใน
สดัส่วนท่ีสมดลุ ยงัมีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี (Exhibiting responsible citizenship) เช่น 
แสดงความรับผิดชอบและมีความรู้เร่ืองสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง สว่น
ความสามารถในการใช้เคร่ืองนนัทนาการและการใช้เวลา เช่น รู้จกัหาแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจเท่าท่ีมี
อยูใ่นชมุชน รู้จกัเลือกและวางแผนท ากิจกรรมกบับคุคลและกลุม่ฯลฯ  
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จากพฤติกรรมมนษุย์ของ เพนเดอร์ (Harris & Gluten, 1979 citing Pender, 1987, p. 38)  
ได้กล่าวว่าเป็นพืน้ฐานความเข้าใจเก่ียวกับ การกระท าเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยแสดง
องค์ประกอบและเป้าหมายของพฤติกรรม ไว้อย่างชดัเจนว่า หมายถึงคณุสมบตัิต่าง  ๆ  ของบุคคล
เช่น ความเช่ือความคาดหวังแรงจูงใจ  ค่านิยม การรับรู้และองค์ประกอบด้านความรู้ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งครอบคลุม ความรู้สึกภาวะอารมณ์และลักษณะเฉพาะตน รวมทัง้แบบ
แผนการแสดงออกท่ีชัดเจน เป็นท่ีสังเกตได้การกระท าและลักษณะนิสัยท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
สขุภาพและการกระท าให้ สขุภาพกลบัภาวะเดิมและการส่งเสริมสขุภาพ เน่ืองจากการดแูลสขุภาพ
ตนเองเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคการรักษา พยาบาล
เบือ้งต้น ตลอดจนการส่งเสริม สขุภาพให้กบัตนเองครอบครัว เครือข่ายทางสงัคม และในชมุชน การ
พฒันาและขยายแนวคิดเร่ืองการดแูลตนเองไปสูช่มุชนจะเป็นวิธีท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ และสมจิต หนุ
เจริญกลุ (2543, น. 4-5) ให้ความหมายของ การดแูลตนเองว่า หมายถึง การปฏิบตัิกิจกรรมท่ีบคุคล
ริเร่ิมและกระท าด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะด ารงไว้ ซึง่ชีวิต สขุภาพ และสวสัดิภาพของคน การดแูลตนเอง
เป็นการกระท าท่ีจงูใจ มีระบบระเบียบ เป็น ขัน้ตอน และเม่ือกระท าอยา่งมีประสทิธิภาพจะมีสว่นช่วย
ให้โครงสร้างหน้าท่ีและพฒันาการด าเนินไปได้ถึงขีดสงูสดุของแต่ละบคุคลแต่ละวยั ดงันัน้ การดแูล
ตนเองจงึเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของมนษุย์การดแูลตนเองจงึมุง่เน้นการดแูลตนเองในชีวิตประจ าวนั ซึง่
เป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิต หรือพฤติกรรมแบบแผนของชีวิต (Life Style Behavior) ท่ีจะส่งผลต่อ
สุขภาพท่ีดี เช่น การรับประทาน อาหาร การออกก าลังกาย การนอนหลับ การพักผ่อน การขจัด
ความเครียด ซึง่เป็นพฤติกรรมทาง สขุภาพอนามยั เป็นต้น  

สรุปได้ว่า การพฒันาตนเองด้านร่างกายจงึควรท่ีจะรู้จกัและสร้างนิสยัท่ีดีในการเสริมสร้าง
สขุภาพหรือดแูลสขุภาพของตนเองให้สมบรูณ์ แข็งแรง ทัง้กายและใจ อารมณ์และปราศจากโรคภยั
ไข้เจ็บ เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี เพราะถ้าตวัเองมีวินยัเร่ืองสขุภาพมีความรู้เร่ืองสขุภาพก็จะเป็นผลดีตอ่ทกุ 
ๆ ด้านและรู้จกัท่ีจะป้องกันตวัเองไม่ให้เกิดโรค และเม่ือเจ็บป่วยก็รู้วิธีท่ีจะรักษาตวัเองเบือ้งต้นจน
หายเป็นปกติและการดูแลสขุภาพในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายควบคูไ่ปกบัการออกก าลงัเพื่อช่วยในเร่ืองการควบคมุน า้หนกัตวัเพื่อ
ไมใ่ห้เจ็บป่วยได้ง่าย 

การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ 
อารมณ์เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ภายในเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้และเป็นเหมือน

ตวักระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจ ท่ีจะน าไปสูพ่ฤติกรรมนัน้ อารมณ์และแรงจงูใจจงึเป็นปรากฏการณ์ท่ีเช่ือมโยง
กนัอย่างใกล้ชิด จากความหมายและธรรมชาติของอารมณ์ ท าให้นกัจิตวิทยา (Baron, 1989, p. 304) มี
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ความเห็นว่าองค์ประกอบของอารมณ์จะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง 1. สภาวะการรู้คิด (cognitive states) เป็น
ความรู้สึกของผู้ ท่ีกระท าหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลอย่างเช่น เราเคยรู้สึกโกรธ ร่าเริง 
สะอิดสะเอียน เป็นต้น 2.ปฏิกิริยาทางสรีระ (physiological reactions) เป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกายของเรา เช่น หัวใจเต้นเร็วขึน้เม่ือรู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจ 3.การแสดงออกของพฤติกรรม 
(expressive bahaviors) เป็นสญัญาณการแสดงออกของสภาวะภายใน เช่น เกิดความพอใจก็จะแสดงการ
ยิม้ หรือเม่ือโกรธก็อาจกล่าววาจาต่อว่าออกมา หรือแสดงการกระทืบเท้า, ตบตี ซึ่ง (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2543, น. 6-7) ได้พัฒนาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ท่ีประกอบด้วย
ปัจจยั 3 ประการคือ 1. ดี หมายถึงความสามารถในการควบคมุอารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จกั
เห็นใจผู้ อ่ืนและมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 2. เก่ง หมายถึงความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจงูใจ 
สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีสมัพนัธภาพดีกบัผู้ อ่ืน 3. สขุ 
หมายถึงความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสขุ มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและมี
ความสุขสงบทางใจ นอกจากนีก้ารพฒันาด้านอารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตท่ีดี รู้จักควบคุม
อารมณ์โดยการ หมัน่ฝึกให้ทาน การท างานอดิเรก การเข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการ การฝึกสมาธิ เป็นต้น 

ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นปัจจยัชีข้าดในการบง่ชีถ้ึงความส าเร็จในชีวิตของคนเราการ
ประสบกับความส าเร็จ ความสุขในชีวิตของคนเรานัน้ขึน้อยู่กับสิ่งต่าง  ๆ  อีกมากมายทัง้ปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายใน ในแง่ของปัจจยัภายในนัน้ การมีทกัษะอารมณ์ท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
หรือบางครัง้อาจจะมากกว่าการมีสติปัญญาท่ีดีทักษะทางอารมณ์ต่อไปนีจ้ะเร่ิมจากทักษะขัน้
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาไปสู่ทกัษะในข้อต่อ ๆ  ไปตามล าดบัจนถึงท้ายสดุจะเป็นทกัษะทาง
อารมณ์ท่ีสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทักษะทางอารมณ์ขัน้พืน้ฐานท่ีควรฝึกฝนมีดงัต่อไปนี ้พรรณพิมล 
หลอ่ตระกลู (2546) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

1. การรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง หมายถึง การรู้เท่าทนัว่าอารมณ์ของตนเองในแตล่ะขณะนัน้
เป็นอยา่งไรตนเองรู้สกึอยา่งไร รู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มองอารมณ์ตนเองออกวา่เป็นอยา่งไรข้อ
นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะเป็นการยบัยัง้กระบวนการท่ีเกิดขึน้เป็นสิ่งผิด ในการทางตรงกนั
ข้ามอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึน้โดยอตัโนมตัิหรือตามสญัชาตญาณนีไ้ด้มีส่วนไม่มากก็น้อยในการ
ช่วยปกปอ้งหรือ ท าให้เราอยูม่าได้จนถึงทกุวนันี ้เพียงตอ่เราจะมีพฒันาการขึน้ไปอีกระดบัหนึง่ คือ จะให้
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้นีเ้ป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมตอบสนองของเราเท่านัน้ 

2. ยอมรับอารมณ์ของตนเอง ขัน้ตอนนีเ้ป็นการมองอารมณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างยอมรับตามท่ี
เป็นจริง ยอมรับว่าเรามีความรู้สกึนัน้อยู่ เช่น เรามีความกลวั ความโกรธ ความคบัข้องใจ หรือความดีใจ 
สขุใจ เป็นการมองอย่างไม่ตดัสินถูกผิด จะเห็นว่าการยอมรับอารมณ์ทางบวกเป็นเร่ืองไม่ยาก แต่การ



  32 

ยอมรับวา่ตนเองมีอารมณ์ทางลบเป็นเร่ืองไมง่่าย เช่น เรามีความอิจฉาเพื่อน เวลาเห็นเพื่อนมีความส าเร็จ
เราไม่สามารถท าจิตใจให้ยินดีไปกบัเพื่อนได้ ถ้าเราไม่ยอมรับอารมณ์ตนเองอาจเบี่ยงเบนไปว่าไม่เห็นจะ
เป็นความส าเร็จอะไร แต่ในใจจริง ๆ  ของเราเป็นทุกข์กบัความอิจฉาท่ีเกิดขึน้ หากเป็นเช่นนีจ้ะท าให้ไม่
เข้าใจตนเอง ว่าท าไมเรามีความกดดนัอยู่ลึก ๆ ในใจ ท่ีจริงเป็นเพราะกดอารมณ์ทางลบเอาไว้ ไม่กล้า
ยอมรับว่าเราอิจฉา การยอมรับอารมณ์จะน าไปสู่การหาวิธีจดัการกับอารมณ์ให้เหมาะสมขึน้ โดยการ
ตอบสนองท่ีอาจเกิดโดยอัตโนมัติ แต่หากเรามีความรู้เท่ากันอารมณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว เราย่อมเป็นผู้ ท่ี
สามารถจะก าหนดได้วา่เราจะอยูใ่นอารมณ์นัน้  

3. การควบคมุอารมณ์ เป็นความสามารถท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะอารมณ์ในทางลบ เช่น ความโกรธ ฉนุเฉียว อารมณ์ทกุอย่างเกิดขึน้กบัเราได้ แต่มิใช่จะแสดง
ออกไปทกุอารมณ์ท่ีเกิดขึน้กบัเรา ผู้ ท่ีมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ย่อมสามารถควบคมุอารมณ์ท่ีเกิดขึน้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสมตามแตส่ถานการณ์ รู้จกัระบายอารมณ์ออกในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

4. เติมพลังใจให้ตนเอง ทักษะทางอารมณ์มิใช่การเพียงคอยจัดการกับอารมณ์ตาม
สถานการณ์เท่านัน้ หากแตย่งัหมายถึงการเติมพลงัให้จิตใจของตนเอง อนัจะเป็นการสง่เสริมพืน้อารมณ์
ให้อยู่ในระดบับวก หากในสถานการณ์อ่ืน ๆ เช่น หากเครียดเน่ืองจากท่ีท างานมีการเปลี่ยนหวัหน้างาน
ใหม ่ซึง่ไมค่อ่ยรับฟังหรือเห็นความส าคญัของตนเองเหมือนแตก่่อน แนวทางในการแก้ไขคือการท างานใน
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้ดี มีผลงานให้หวัหน้ารู้สกึวา่เราไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกนั แทนท่ีจะให้จิตใจตกอยู่
กบัอารมณ์หงดุหงิด ขุน่มวัอยู่ตลอด เราก็ควรหากิจกรรมท่ีผอ่นคลาย หางานอดิเรกท า พบปะสงัสรรค์กบั
เพื่อนท่ีไม่เคยเจอกันนาน เหล่านีจ้ะท าให้จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดลงซึ่งก็จะส่งผลมาถึงสภาพ
อารมณ์ในท่ีท างานให้ดีขึน้ตามไปด้วย อยา่งไรก็ตามพงึตระหนกัวา่การเติมพลงัใจให้ตนเอง  

5. มีเจตคติและความคิดในเชิงบวก เจตคติและความคิดมีส่วนสมัพนัธ์กับภาวะอารมณ์
อยา่งแยกกนัไมอ่อกในทางพทุธศาสนาได้ยกสมัมาทิฐิไว้วา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการ ด าเนินชีวิตท่ีดี
งาม หรือดงัค ากล่าวว่า "คิดดี ย่อมพดูดี ท าดี"  ในท่ีนีค้ือการมองสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในทางบวก รู้จกัมอง
บคุคลหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแง่มมุอ่ืนท่ีตา่งไปจากเดิม ฝึกตนเองให้มีอารมณ์ขนั การฝึกคิดหรือมอง
สิง่ตา่ง ๆ  ในหลาย ๆ  แง่มมุจะท าให้เราไมต่ิดกรอบหรือติดกบัมายาคติท่ีสร้างขึน้  

6. การรู้สกึดีตอ่ตนเอง ผู้ ท่ีรู้สกึดีตอ่ตนเองจะมีความรู้สกึพงึพอใจกบัสภาพปัจจบุนัของเขา 
เขาไม่จ าเป็นต้องมีเงินทองหรือมีความสะดวกสบายมากมาย เขาอาจไม่เป็นคนฉลาดหรือเก่งมากแต่เขา
ยอมรับตวัเองโดยไม่รู้สึกเสียหน้า ไม่วิตกกังวลท่ีตนเองไม่สมบูรณ์แบบ เพราะเข้าใจดีว่าคนเราย่อมมี
จดุเดน่จดุด้อยในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัไป 
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สรุปได้ว่า การพฒันาตนเองด้านอารมณ์ว่าในชีวิตของเรานัน้ อารมณ์ความรู้สึกเป็นเร่ือง
ส าคัญท่ีมีผลต่อความสุข บางครัง้เราก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์เสีย หลายครัง้ท่ีเราตกเป็นทาส
อารมณ์จนขาดการควบคมุ ท าให้มีการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมกลายเป็นความขดัแย้งระหว่างเรา
และผู้ อ่ืน การเรียนรู้ท่ีจะควบคุมอารมณ์และควรฝึกสติ ฝึกให้มีสติและรู้ตวัอยู่เสมอ ว่าขณะนีเ้รา
ก าลังรู้สึกอย่างไรกับตัวเองหรือต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้และควรมีการฝึกแนวคิดไปในทางบวกเพื่อให้
สขุภาพจิตของเราดีอีกด้วย  

การพัฒนาตนเองด้านสังคม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม คือการสร้างการยอมรับและยกย่องจากสังคม 

ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน ๆ  หรือจากหน่วยงานตา่ง ๆ   ท่ีจดัขึน้ การใช้เวลาวา่งบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อชุมชน และการปฏิบตัิตนโดยยึดหลกัคณุธรรม จริยธรรม เป็นต้น ซึง่ (อภิวฒุิ พิมลแสงสริุยา, 2555, 
น. 3) ได้สรุปทักษะด้านคนและสังคมไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านการคิด เช่น คิดอย่างเป็น
ระบบ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ 2. ทกัษะด้านการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เช่นการสื่อสาร การพดูให้
ตรงแต่ไม่แรง ทกัษะการท างานเป็นทีม 3. ทกัษะการถามและฟัง นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงทกัษะในการ
โน้มน้าวจงูใจ เช่น ทกัษะการขาย ทกัษะการน าเสนอ ทกัษะการเจรจาตอ่รอง ครอบคลมุสรรถนะด้านการ
บริหารตนเอง บริหารเวลา จูงใจตนเอง และด้านการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นต้น ซึ่ง (ยุวฒัน์ วุฒิเมธี, 
2534, น. 5) ได้กลา่วถึงปรัชญาของการพฒันาชมุชน ประกอบด้วย  

1. การพัฒนาชุมชนนัน้ให้ความศรัทธา เช่ือมั่นในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากร 
(Human Resources) ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในความส าเร็จของการด าเนินงาน ทัง้ปวงและเช่ือ
อย่างแน่วแน่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองได้ตามขีดความสามารถทาง
กายภาพของตน หากโอกาสอ านวยและมีผู้คอยชีแ้นะท่ีถกูทาง 

2.  การพฒันาชมุชนเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนา ต้องการความยตุิธรรมท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ในสังคม (Social  Justice)  ต้องการอยู่ในสังคมด้วยความสุขกาย  สบายใจ (Social 
Satisfaction)และต้องการอยูร่่วมในสงัคมให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมด้วย 

นอกจากนี ้อนันต์ งามสะอาด (2551, น. 6) ได้กล่าวถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานท่ีส าคญัดงันี ้1. บุคคลจะสามารถมีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันได้นัน้จะต้องรู้จักตนเอง ผู้ อ่ืน 
สงัคม สภาพแวดล้อม จึงจะสามารถปรับตวัให้ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว สงัคม และประเทศชาติได้
อยา่งมีความสขุ 2. แนวคิดและหลกัมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานเป็นสิง่ส าคญัส าหรับบคุคลท่ีจะต้อง
ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และมีความเหมาะสมกบับคุคลอ่ืน ๆ ต่อไป 3. 
การท างานร่วมกนัในองค์กรให้ส าเร็จบรรลวุตัถปุระสงค์ด้วยดีนัน้ ทุกคนต้องมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
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กันจึงจะช่วยให้การท างานส าเร็จได้ 4. การท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายเพื่อ
ผลผลิตสงูสดุนัน้ บคุลากรในหน่วยงานต้องมีความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการร่วมมือกนั
ท างาน การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในหน่วยงาน เป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็น และจะช่วยให้บรรยากาศ
การท างานเต็มไปด้วยความสขุ และ (ปัทมา สมความคิด, 2561)  (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนนัน้เป็นสิ่งส าคญัท่ีทกุคนควรมี อาจจะด้วยการฝึกฝน ปรับทศันคติ 
มมุมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอ่ืน ๆ  เพื่อให้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ มีแนวทางปฏิบตัิง่าย 
ๆ ตามหลกัของ P-S-Y-C-H-O ดงันี ้ 

P = Positive Thinking คิดแตท่างบวก สร้างโลกสวยงามทศันคติ มมุมอง หรือความคิด เป็น
สิง่ส าคญั เพราะถ้าคณุมีทศันคติ มมุมองความคิดท่ีดีแล้วนัน้ก็ยอ่มสง่ผลท าให้คณุมีพฤติกรรมท่ีดี 

S = Smile ยิม้แย้มแจ่มใส สร้างความประทบัใจการมอบรอยยิม้ เป็นการสร้างความคุ้นเคย 
และความประทบัให้กบัผู้ อ่ืน และยงัเป็นเสน่ห์ให้กบัผู้ อ่ืนอยากจะคบหาสมาคมด้วย 

Y = Your จริงใจให้กนั ช่วยเหลือการงานคณุควรมีความจริงใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือ และ
ช่วยแก้ปัญหาตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในการท างานแก่เพื่อนร่วมงานของคณุ ความจริงใจจะสง่ผลให้คณุเป็นผู้ รับ
ฟัง และเป็นผู้ ให้ท่ีดี 

C = Compromise สมานสามคัคี ด้วยการประนีประนอมความสามคัคีเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ี
มีสว่นท าให้การท างานร่วมกนัเป็นไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพราะงานท่ีมีประสทิธิภาพได้นัน้ต้องอาศยั
ความร่วมมือกนั ความสามคัคี ความรักใคร่ปรองดองกนั ให้อภยัซึง่กนัและกนั 

H = Human Relations สมัพนัธ์ท่ีดี สร้างมิตรผูกพนั การมีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดี ควรเร่ิมต้น
จากการทกัทาย การแสดงความเป็นมิตรกบับคุคลอ่ืน  ๆทัง้ท่ีรู้จกัหรืออาจไม่รู้จกัมาก่อน อีกทัง้การแสดง
ความรู้สกึเป็นห่วงเป็นใย การแสดงไมตรีจิตกบัผู้ อ่ืน รวมไปถึงกิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ค าพดู วาจาเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย และรักษาสมัพนัธ์อนัดีงามไว้ 

O = Oral Communication สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้งการสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการ
สื่อสารประเภทใด ถือเป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน อีกทัง้ข้อมลู
ท่ีสื่อสารออกไปนัน้ก็ต้องเป็นข้อมลูท่ีไม่สร้างความขดัแย้ง หรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืน และต้องเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง สื่อสารด้วยความชดัเจน 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการพฒันาตนด้านสงัคมหรือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนให้ประสบผลส าเร็จ
ได้นัน้ คณุควรเร่ิมต้นจากการมองตวัคณุเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตวัคณุเองให้เป็นคนท่ีมอง
โลกในแง่ดี การยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ มีการประนีประนอม 
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การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนซึง่พฤติกรรมตา่ง ๆ เหลา่นีย้อ่มจะท าให้คณุมีเสน่ห์และสร้างความ
ประทบัท่ีดีกบับคุคลอ่ืนท่ีคณุต้องท างานร่วมด้วย 

การพัฒนาตนเองด้านสตปัิญญา 
สติปัญญาเป็นความสามารถในตวับุคคล ท่ีจะทราบได้จากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก 

ระดบัของสติปัญญาสงัเกตได้จากการแสดงออกท่ีมีความคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว ความถกูต้อง ความสามารถ
ในการคิด การแก้ปัญหาและการปรับตวั สเติร์นเบิร์ก Sternberg, (1986, อ้างถึงใน อทุมุพร ตรังคสมบตัิ, 
2543, น. 21-23) กลา่ววา่ สติปัญญาของคนเราไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่ฉพาะการเรียนอยา่งเดียวแตส่ติปัญญายงั
มีอีกหลายด้าน มีผู้กล่าวถึงสติปัญญาด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย สเติร์นเบิร์ก ได้ตัง้ทฤษฎีท่ีเรียกว่า ไตร์
อาร์คชิค (Triarchic Theory) หรือทฤษฎีเชาว์ปัญญา ซึ่งกล่าวว่า สติปัญญามี 3 ด้าน คือ1. สติปัญญา
ทางด้านความคิด 2.สติปัญญาทางด้านประสบการณ์ 3.สติปัญญาทางด้านบริบท จากองค์ประกอบ
พืน้ฐานดงักลา่ว เราอาจสรุปความหมายง่าย  ๆ ของ "ปัญญา" ว่าหมายถึง "การมองเห็นความจริงและคิด
ถกูต้อง" ซึง่การมองเห็นความจริงนัน้เช่ือมโยงกบัสจัธรรมของชีวิตและสรรพสิ่ง การคิดถกูต้องก่อให้เกิด
การกระท า ความประพฤติ หรือวิถีชีวิตท่ี มีศีลธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ีมีอิสรภาพ โดยมีวิธีการหรือ
กระบวนการพฒันาปัญญานัน้ มี 3 แนวทางหลกั ๆ  คือ 

1. การฟัง การอ่าน การศึกษาค้นคว้า ติดตามข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูล หรือ
เรียนรู้อยูเ่สมอ พทุธศาสนาเรียกวิถีพฒันาปัญญาตามแนวทางนีว้า่ "สตุมยปัญญา" 

2. การน าข้อมลูท่ีได้จากวิธีท่ี 1 มาพิจารณาไตร่ตรอง ขบคิด ใช้หลกัการคิดหรือ
วิธีคิดท่ีถูกต้องเพื่อหาข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผล หรือค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดและหรือคิด
สร้างสมมตุิฐาน ค าอธิบายในแบบของตนเอง พทุธศาสนาเรียกวิธีพฒันาปัญญาตามแนวทางนีว้่า 
" จินตามยปัญญา " 

3. การน าข้อสรุป ค าตอบ สมมติฐานหรือค าอธิบายท่ีเข้าใจได้ด้วยการคิดตาม 
ข้อ2 มาทดลองปฏิบตัิจนเกิดผลขึน้จริง เช่น อ่านเก่ียวกับความหมายของสมาธิและวิธีฝึกสมาธิ
แล้วมาขบคิดไตร่ตรองจนเข้าใจความหมายและวิธีการฝึกสมาธิอย่างชดัเจน แล้วจึงลงมือปฏิบตัิ
จนเกิดสิ่งท่ีเรียกว่า "สมาธิ" หรือความสงบขึน้ภายในจิตใจ "สมาธิ" ท่ีรับรู้ในท่ีนีไ้ม่ใช่การรู้หรือ
เข้าใจความหมายและวิธีการฝึกสมาธิตามการฟังการอ่านหรือการคิดตามวิธีการในข้อ 1,2 หากแต่
เป็นสมาธิท่ีถูกท าให้เกิดขึน้จริง หรือเป็นความจริงเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึน้ภายในจิตขอบผู้นัน้เอง 
พทุธศาสนาเรียกวิธีพฒันาปัญญาตามแนวทางนีว้า่ "ภาวนามยปัญญา” 

จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (2559, พฤศจิกายน - ธันวาคม, น. 144-145) ได้กล่าวถึงการ
พฒันาปัญญาตามหลกัไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยงกบัอริยมรรค 8 พบว่าปัญญาตามแนวพทุธ จริยศาสตร์
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เกิดขึน้จากกระบวนการพฒันา 3 ระดบัด้วยกนั คือ สตุมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามย
ปัญญา ปัญญาระดบัภาวนามยปัญญาถือวา่เป็นปัญญาขัน้สงูสดุ เพราะเป็นวิธีท่ีสร้างสรรค์ ปัญญา
ขึน้มาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งเกิดประจักษ์แจ้งแห่งเหตุของ  
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหานัน้ได้เสร็จสิน้ด้วยตนเองการท่ีจะปฏิบตัิจนบรรลถุึงปัญญาขัน้สงูสดุนี ้
ได้ ต้องอาศยัหลกัไตรสิกขาท่ีผ่านการเช่ือมโยงกบัหลกัอริยมรรค 8 นัน่คือการน าเอาหลกัอริยมรรค 8 
มาจดั เป็นแนวปฏิบตัิให้เหลือเพียง 3 หมวด คือ หมวดแห่งศีลสกิขา หมวดแห่งสมาธิสกิขาและหมวด
แห่งปัญญา สกิขา ฉะนัน้การน าหลกัไตรสิกขามาปฏิบตัิอยา่งเป็นกระบวนการ จงึท าให้ได้ศกึษาหรือ
ปฏิบตัิตามหลกัอริยมรรค 8 ไปด้วยในทางพทุธจริยศาสตร์ถือวา่เป็นการพฒันาปัญญาแบบครบวงจร 
นัน่คือการปฏิบตัิตามหลกัมชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง โดยเบือ้งต้นให้ผู้ปฏิบตัิมีความคิดเห็น
ท่ีถกูต้องเสียก่อนแล้วคอ่ยเพียรสร้างปัญญาในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนัน้จงึคอ่ยพฒันาปัญญา
ในระดบัสงูขึน้ตอ่ไป จนบรรลถุึงปัญญาขัน้สงูสดุ (โลกตุรปัญญา) หรือ นิพพาน 

สรุปได้ว่า การพฒันาคณุภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทกัษะทางด้านความรู้
ซึง่ประกอบไปด้วยสติ เพื่อก าหนดรู้ให้กบัตนเองและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทนัทีและ
ควรมีการหาแหลง่ความรู้เพิ่มพนูมาเพิ่มเติมจากภายนอก เช่น การอ่านหนงัสือ การเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ การใช้สื่อและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ซึง่การศึกษาข้อมลูด้วยตนเอง
จากสื่อสารสนเทศ วิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการหดัสงัเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสิง่แวดล้อมก็เป็นการเพิ่มความรู้ทางด้านสติปัญญาให้ทนัยคุสมยั 

 
แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 

ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ (Maslow, 1970, อ้างถึงใน เมธาวี อดุมธรรมานภุาพ, 2544, น. 
17-21) ได้ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความต้องการบางอย่างณ เวลาหนึ่ง 
ท าไมคนหนึ่งจงึทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากให้ได้มาซึง่ความปลอดภยัของตนเองแตอี่กคนหนึ่ง
กลบัท าสิ่งเหล่านัน้ เพื่อให้ได้รับการยกย่องนบัถือจากผู้ อ่ืน ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความปรารถนา
จะถกูเรียงตามล าดบัจากสิ่งท่ีกดดนัมากไปถึงน้อย ทฤษฎีของมาสโลว์ ได้จดัล าดบัตามความส าคญั 
คือ 

1) Physiological Needs เป็นสิง่ท่ีทกุคนต้องการในการด ารงชีวิต คือปัจจยั 4 มีดงันีอ้าหาร 
ยา เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

2) Safety Needs ความปลอดภยัในตนเองเป็นสิง่ท่ีมนษุย์ต้องการทัง้ทางด้าน ร่างกายและ
ทรัพย์สนิ ดงันัน้เป็นสิง่ท่ีมนษุย์ทกุคนค านงึถึง 



  37 

3) Social Needs หลังจากท่ีมนุษย์มีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัยแล้วมนุษย์ทุกคนล้วน
ต้องการได้รับการยอมรับทางสงัคมและบคุคลใกล้ตวั 

4) Esteem Needs มนุษย์ต้องการได้รับเกียรติคนรอบข้าง เช่น การเรียกขานจากบุคคล
ทัว่ไปอย่างสภุาพ ให้ความเคารพนบัถือตามควรไม่ต้องการการกดข่ีข่มเหงจากผู้ อ่ืน เน่ืองจากทุกคนมี
เกียรติและเท่าเทียมกนั 

5) Self–actualization Needs เป็นความต้องการคือหนัมาต้องการสิ่งท่ีตนเองมีและเป็นอยู ่
ซึง่เป็นความต้องการขัน้สงูสดุของมนษุย์ 

ทฤษฎีแรงจงูใจของเคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969, p. 75-142)  หรือสาเหตแุห่ง
พฤติกรรมทฤษฎี E.R.G เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากทฤษฎีของมาสโลว์ ซึง่ได้จ าแนกไว้ 5 ขัน้ ดงัได้
กลา่วมาแล้วแต ่เคลย์ตนั ได้มาจ าแนกกลุม่ของความต้องการใหมอ่อกได้เป็น 3 ประเภทกลา่วคือ 

Existence Needs = E การด ารงอยู่ได้เป็นความต้องการพืน้ฐานของร่างกายเพื่อให้มนษุย์
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม ต้องการอาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

Relatedness Needs = R การมีความเก่ียวข้องกับคนอ่ืนเป็นความปรารถนาท่ีจะให้และ
ได้รับไมตรีจิตจากบคุคลท่ีแวดล้อม มีลกัษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง 

Growth Needs = G การเจริญก้าวหน้าเป็นความปรารถนาในจุดสูงสุดของบุคคลซึ่งมี
ความเป็นรูปธรรมต ่าสดุอย่างไรก็ดี เคลย์ตนั ยงัมีข้อโต้แย้งท่ีแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัจากของ มาสโลว์ 
จ านวน 2 ประการ 

ประการแรกทฤษฎีของมาสโลว์  (Maslow, 1970, p. 91)มี ด้วยกัน 5 ขัน้ คือ โดยจะ
เรียงล าดบัจากต ่าไปสงู โดยขัน้ท่ีต ่ากว่าจะต้องได้รับการตอบสนองก่อน เคลย์ตนั ไม่เห็นด้วยบาง
กรณีท่ีคนปฎิบตัิตามสิง่ท่ีต้องการในระดบัท่ีสงูก่อนความต้องการในระดบัท่ีต ่ากวา่ และบางกรณีเม่ือ
อยู่ในระดบัท่ีสงูกว่ากลบัต้องการในระดบัท่ีต ่ากว่า เช่น คนท่ีได้รับการยกย่องจากและมีความส าเร็จ
ในชีวิตบางครัง้ก็กลวัในเร่ืองความปลอดภยั 

ประการท่ีสอง เน้นว่าเม่ือคนเราบรรลขุัน้หนึ่งแล้วจะต้องการขัน้ตอ่ไปทีละขัน้จนครบ 5 ขัน้
เรียงตามล าดบั ไม่เห็นด้วยคนเรามีสิ่งท่ีต้องการพร้อมกนัหลาย ๆ ขัน้ได้ไม่ใช่  ทีละขัน้เหมือน มาส
โลว์ เช่นคนเรามีสิ่งท่ีต้องการด้านร่างกายในนาทีเดียวกนัก็ต้องการความปลอดภยั การได้รับการยก
ยอ่ง และการยอมรับในสงัคม 

ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, p. 100-110)ทฤษฎีนีเ้น้น
อธิบายการจงูใจของแตล่ะคนท่ีกระท าการเพื่อให้บรรลเุปา้หมายไมไ่ด้หวงัสิง่ตอบแทน คือท างานให้ดี
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ตามตัง้ใจ เม่ือท าส าเร็จก็จะเป็นการขบัเคลื่อนให้ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ส าเร็จพฤติกรรมของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจ
ต้องมีการกระท า ดงันี ้

1) การชอบงานท่ีท้าทายความสามารถ (Risk Taking) บุคคลประเภทนีจ้ะเลือกงานท่ียาก
และท้าทายศกัยภาพมุง่ความส าเร็จมากกวา่การหลีกหนีความล้มเหลวท างานทกุสิง่ด้วยความมัน่ใจ 

2) ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน (Self Confidence) จะเลือกสิ่งท่ีมีความยากและ
ตรงกบัความสามารถของตนไมเ่ช่ือในดวงชะตาหรือโชคลาง 

3) ความมุ่งมัน่พยายาม (Strong Desire) งานท่ีท าต้องเป็นงานท่ีมีความท้าทายความคิด
และความสามารถและมีความก้าวหน้าในการท างานนัน้ 

4) การแสวงหาข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) มีความสนใจท างานท่ีมีการประเมินงานอย่าง
รัดกมุเป็นระเบียบประณีต (Curious and Neatness) อยูเ่สมอทัง้นีเ้พื่อจะประเมินคา่สิง่ท่ีตนท าและพร้อม
ท่ีจะปรับปรุงแก้ในขณะเดียวกนั 

5) การใช้สิ่งล่อใจท่ีเป็นความรู้สึกภายใน (Incentive Value) การรู้สึกภายในใจของมนุษย์
ไม่ใช่ต าแหน่งเกียรติยศ รางวัลเงินสัญลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองวัดผลงานและเป็นเคร่ือง
ประเมินผลความก้าวหน้าเท่านัน้จึงมุ่งท าให้งานส าเร็จตามปรารถนาโดยใช้ความพยายามอย่างสงูสดุ
เพื่อให้งานส าเร็จด้วยดี 

6) การเลือกงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประสบความส าเร็จ และจะไมเ่ลือกงานท่ีมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จน้อย (Select for Probability of Success) มีความฉลาดในการวางเป้าหมายในระยะยาวท่ี
ควบคู่กบัสภาพความเป็นจริงอนัไม่เป็นเปา้หมายท่ีสงูหรือต ่ากว่าศกัยภาพของตนเอง แมคคลีแลนด์ ได้
ท าการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test: TAT) เพื่อวดัความ
ปรารถนาของมนุษย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่าง  ๆ  แล้วให้บุคคลเขียน
เร่ืองราวเก่ียวกบัสิง่ท่ีเขาเห็น จากการศกึษาของแมคคลีแลนด์ได้จากแบบทดสอบ TAT ดงันี ้

1) ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement: NACH) การท่ีจะท าสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ดีเพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จ จากการวิจัยของ แมคคลีแลนด์ พบว่า บุคคลท่ีอยาก
ประสบความส าเร็จสูง จะมีลกัษณะชอบการแข่งขนัชอบงานท่ีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูล
ปอ้นกลบัเพื่อประเมินผลงานมีความช านาญในการวางแผน และกล้าท่ีจะเผชิญกบัความล้มเหลว 

2) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation: NAFF) เป็นความต้องการ
การยอมรับจากบคุคลอ่ืน บคุคลท่ีต้องการความผกูพนัสงูจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่า
การแข่งขนัโดยจะพยายามสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน 
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3) ความต้องการอ านาจ (Need for Power: NPOWER) เป็นความต้องการ
อ านาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน บคุคลท่ีมีความปรารถนาอ านาจสงู จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตน
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนต้องการให้ผู้ อ่ืนยอมรับหรือยกย่องเป็นผู้ น าและสามารถท างานให้
เหนือกวา่บคุคลอ่ืนและจะกงัวลเร่ืองอ านาจมากกวา่การท างานให้ดี 

จากแนวคิดของมาสโลว์ สรุปได้วา่ ความต้องการแบง่ออกเป็นสองกลุม่ คือ ความต้องการท่ี
เกิดจากความขาดแคลน เป็นความต้องการ ระดบัต ่า ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการ
ความปลอดภยั อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพฒันาตนเอง ได้แก่ความต้องการทาง
สงัคม เกียรติยศช่ือเสียง และความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต จดัเป็นความต้องการระดบัสงู 
แต่อย่างไรก็ตามการความต้องท่ีจะประสบผลส าเร็จได้นัน้ต้องมีการเร่ิมทีละขัน้ตอนหรือให้ประสบ
ผลส าเร็จไปทีละขัน้ซึ่งการกระท าการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายไม่ได้หวงัสิ่งตอบแทนซึ่งแมคคลีแลนด์
พบว่าการท่ีจะประสบความเสร็จได้นัน้ต้องเกิดจากแรงจูงใจท่ีเป็นแรงขับให้บุคคลพยายามท่ีจะ
ประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสมัฤทธิผลตามมาตรฐานท่ีตนตัง้ไว้ 

 
การพัฒนานิสิตนักศึกษาระดบัอุดมศกึษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559) (เอกสารจากเว็บไซต์) จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ถือเป็นแผนแม่บทให้การพฒันาประเทศ 
มีหลกัการส าคญั คือ ยดึคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา มุง่สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย จึง
ได้มีการก าหนดยทุธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพฒันาส าคญัในด้านต่าง ๆ 
คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ซึง่ตอบสนองการพฒันาในด้านคณุภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศกัยภาพในการสอนได้อยา่งเต็มท่ีซึง่ตอบสนองการพฒันาใน
ด้านคณุภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ผลติและพฒันาก าลงัคน รวมทัง้งานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของการพฒันาประเทศท่ีมุง่หวงัให้ก าลงัคนได้รับการผลติและพฒันาเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการ
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แข่งขนัของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนบัสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืนซึ่ง
ตอบสนองการพฒันาในด้านคณุภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตท่ีมุ่งหวงัให้การบริการการศกึษาแก่ผู้ เรียนทกุกลุม่ทกุวยัในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
สภาพบริบทและสภาพพืน้ท่ีซึ่งตอบสนองการพฒันาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่า
เทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ี
มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ตอบสนองการพฒันาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์พฒันาระบบบริหารจดัการและสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม
ในการจดัการศกึษาท่ีมุ่งหวงัให้มีการใช้ทรัพยากรทัง้ด้านงบประมาณและบคุลากรได้อย่างคุ้มคา่ ไม่เกิด
การสญูเปลา่ และมีความคลอ่งตวัซึง่ตอบสนองการพฒันาในด้านประสทิธิภาพ 

ส าหรับการน าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 กับทิศทางท่ีจะ
พฒันาการศกึษาในมิติตา่ง ๆ ทัง้ในมิติด้านความมัน่คง มิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสงัคม และมิติด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐรวมทัง้ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายใน  (SWOT) ท่ี
เก่ียวข้องกบักระทรวงศกึษาธิการ ซึง่ (อรสา ภาววิมล, 2559) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ให้ความเห็นว่า 
จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) ฉบับร่าง ซึ่งมีเจตนารมณ์แผน
อดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 3 ไว้วา่  

อดุมศกึษาต้องน าการพฒันาประเทศ เป็นผู้สร้างปัญญาให้กบัสงัคม 
อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ท่ีน าไปสร้างทุนทางสังคมก่อให้เกิด

นวตักรรม ความรู้ งานวิจยั ท่ีเสนอทางเลือกการแก้ปัญหาและการพฒันาประเทศในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวตักรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตอ่การเรียนรู้การพฒันาวิชาการ 
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (เทือ้น ทองแก้ว, 2549) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กลา่ววา่เป็น

การจัดการศึกษาในระดับท่ีส าคัญ เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ โดยนิสิต
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดบันีแ้ล้วจะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ดงันัน้ การจบการศึกษาแล้วมี
อาชีพหรือมีงานท าจึงเป็นเป้าหมายของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักศึกษา และ
รัฐบาล ซึง่การท่ีนิสิตนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาแล้วมีอาชีพทนัที จะต้องเป็นนกัศกึษาท่ีมีคณุลกัษณะ
ตามท่ีเจ้าของสถานท่ีประกอบการยอมรับ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปเราเรียกว่า นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท าให้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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สถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งจงึพยายามทกุวิถีทางท่ีจะให้นิสิตนกัศกึษาของตนมีคณุภาพ ซึง่เราเรียกวา่ 
การบริหาร ในการบริหารสถาบนัให้มีคณุภาพจึงเป็นหวัใจส าคญั ยิ่งในยุคปัจจุบนัการแข่งขนัจึงมี
ความจ าเป็นท่ีต้องเน้นคณุภาพของบณัฑิตเพื่อการแข่งขนั คงไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านัน้แต่
รวมถึงต่างประเทศด้วยเช่นกนั แนวทางในการพฒันาการอดุมศกึษาของไทยในอนาคต ผลการวิจยั
ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) วา่ด้วยเร่ืองผลกระทบโลกาภิวตัน์ตอ่การจดัการศกึษา
ไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2550, น. 26) ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัยได้
คาดการณ์แนวโน้มส าคญัของสถาบนัอดุมศกึษาไทยไว้หลายประการ 

สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง ผู้ เรียนมีความ
ต้องการการศกึษาท่ีมีคณุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ เรียนมีโอกาสเลือก
สถาบนัอดุมศกึษาได้มากขึน้ สง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษาตา่งพยายามพฒันาตนเองให้แข่งขนัได้ ด้วยเหตุ
นีส้ถาบนัอดุมศกึษาจึงต้องค้นหาเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีถนดั ท าได้ดี มีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพ
ท่ีสดุ เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การวิจยั 

สถาบนัอดุมศกึษาจะเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย สภาพของความจ ากดัทางทรัพยากร สง่ผลให้
สถาบนัอุดมศึกษาต่างมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   ๆ 
มากขึน้ เพื่อเสริมจดุออ่นจดุแข็งกนัและกนั หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

สถาบนัอุดมศึกษามุ่งจดัการศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มว่าจะมีบางมหาวิทยาลยัมุ่งจดั
การศกึษาเฉพาะท่ีเป็นการลงลกึระดบัเช่ียวชาญ อนัเป็นการพฒันาการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพระดบัสงู 
และเป็นการเพิ่มความสามารถแข่งขนัให้มหาวิทยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
รุนแรงขึน้ สง่ผลให้มหาวิทยาลยับางแห่งอาจปรับยทุธศาสตร์ไปสูท่ิศการมุ่งผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 
โดยสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ  รวมถึงการบกุเบิกการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ จนเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับจากนกัศกึษาทัว่โลก 

สถาบนัอดุมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน และการผลิตผู้ เรียนให้
เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ข้อพึงระวงัในการจดัการศกึษารูปแบบนี ้คือ คณุภาพการ
จดัการศกึษา 

สถาบนัอดุมศึกษาท่ีใช้หลกัสตูรต้นแบบจากต่างประเทศ การขยายตวัด้านการลงทุนทาง
การศึกษาท่ีแข่งขนัมากขึน้ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกพยายามท าตลาดการศึกษาไปยงั
ประเทศตา่ง ๆ  รวมถึงประเทศไทย ในขณะท่ีคนในสงัคมไทยตา่งต้องการหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีคณุภาพท่ี
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มีความน่าเช่ือถือระดบัสากลหรืออาจเป็นการเปิดหลกัสตูรร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบั
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ เป็นต้น 

สถาบนัอดุมศึกษาไทยยงัไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยงัต่างประเทศ การเปิดเสรี
ทางการศกึษาของไทยยงัไมมี่ความพร้อมเพียงพอ ความสามารถในการแข่งขนักบัสถาบนั อดุมศกึษาจาก
ตา่งประเทศท่ีมีคณุภาพมากกวา่ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเชิงพาณิชย์มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยต้องพึ่งตวัเองมากขึน้ โดยพฒันาไปสู่การด าเนิน
กิจการเชิงพาณิชย์มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีต้องหารายได้เลีย้งตัวเอง
มากกวา่สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลายแห่งในปัจจบุนั ตา่ง
หาช่องทางท่ีจะน ารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท าโฆษณา การเปิดหลกัสูตร
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สรุปได้ว่า การศึกษาระดบัอดุมศึกษาถือว่าเป็นการศึกษาในระดบัท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็น
การศกึษาท่ีเตรียมบคุคลเข้าสูอ่าชีพ โดยเฉพาะบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาออกมาจะต้องเป็นบคุคลท่ี
มีคณุลกัษณะตามท่ีเจ้าของสถานท่ีประกอบการและสงัคมยอมรับ ท าให้สถาบนัอดุมศึกษาทุกแห่ง
จงึพยายามทกุวิถีทางท่ีจะให้นิสิตนกัศกึษาของตนมีคณุภาพ จากการศกึษาท่ีผ่านมาพบวา่คณุภาพ
ของอดุมศึกษาไทยมีทัง้จุดเด่นและจุดอ่อนในหลายประการด้วยกนั สถาบนัอดุมศึกษาจ าเป็นต้อง
เปิดหลกัสตูรให้ตรงกบัสภาพความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนัและอนาคต สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ๆ  มากขึน้ 

 
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวตัิความเป็นมา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถือก าเนิดมาจากแผนกวิชาศิลปศึกษา วิทยาลยัวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 
2511 จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2518 วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาศิลปศึกษาจึงได้พัฒนาเป็นภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอนทัง้
สาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะ ทางด้านการออกแบบสื่อสาร พร้อมกันนัน้ได้เปิดภาควิชาดริุ
ยางคศาสตร์ไทยและสากล ในสงักดัคณะมนษุยศาสตร์ ต่อมาจึงได้เกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาขึน้เป็นคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จนกระทั่งวนัท่ี 16 มิถุนายน 2536 เป็นวนัสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ การบริหา
รานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการพฒันาโครงสร้างจากภาควิชาสู่การบริหารแบบสาขาวิชา โดย
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ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หลกัการส าคญัส าหรับระบบสาขาวิชา คือ 
“คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวตัถุและทรัพยากรความรู้ร่วมกันเพื่อการ
ลงทนุต ่าสดุให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ” 

ปัจจุบนั คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา 1 ส านักงาน และ 1 ศูนย์การ
เรียนรู้ คือ 

1. สาขาวิชาศิลปศกึษา 
2. สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
4. สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 
5. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
6. สาขาวิชานาฏศิลป์ 
7. สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 
8. สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล 
9. สานกังานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. ศนูย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยัง่ยืน 

ปรัชญา 
ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรค์คณุภาพชีวิต 

ปณิธาน 
ศิลปกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเป็น

ต้นแบบการสร้างสรรค์นวตักรรม ในรูปแบบบูรณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัเทคโนโลยีและแนวคิดทาง
ตะวนัตกเพื่อความเป็นอยูข่องประชากรและสร้างภมูิคุ้มกนัในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ  

วิสยัทศัน์  
“เป็นองค์กรชัน้น้าแห่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้วยหลักปัญญาธรรม บนพืน้ฐานของ

บคุลากรท่ีมีคณุภาพ และเครือข่ายท่ีเข้มแข็งเพื่อสร้างนวตักรรมสูส่ากล” 
พนัธกิจ 

1. ผลติบณัฑิตศิลปกรรมท่ีมีคณุภาพและคณุธรรมให้แก่สงัคม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้
และเครือข่าย ท่ีเข้มแข็ง 

2. สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมท่ีมีคณุภาพสูส่ากล 
3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคณุภาพแก่ชมุชนและสงัคม 
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4. ศกึษาและสืบสานวฒันธรรมและศิลปะ 
5. พฒันาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ 
1. การผลติบณัฑิตศิลปกรรมท่ีมีคณุภาพและคณุธรรม 
2. การสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
3. การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุชนและสงัคมอยา่งมีคณุภาพ 
4. การสืบสานและบรูณาการวฒันธรรมและศิลปะกบัการเรียนการสอน 
5. การพฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

เปา้ประสงค์ 
1. บณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มีคณุภาพและคณุธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย

หลกัปัญญาธรรมและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมท่ีสามารถสร้างสรรค์

งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมท่ีมีคณุภาพสูส่ากล 
3. การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุชนและสงัคมมีคณุภาพ 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการศกึษาและสืบสานวฒันธรรมและศิลปะ ตลอดจนบรูณาการ

กบัการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั 
5. ระบบบริหารจดัการมีคณุภาพตามหลกัธรรมาภิบาล. 

รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศกึษา (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย: หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศกึษา 
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Education Program in Art Education 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม ภาษาไทย: การศกึษาบณัฑิต (ศิลปศกึษา) 
ช่ือยอ่ ภาษาไทย: กศ.บ. (ศิลปศกึษา) 
ช่ือเต็ม ภาษาองักฤษ: Bachelor of Education (Art Education) 
ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ: B.Ed. (Art Education) 

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 5 ปี 
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ประเภทของหลกัสตูร 
หลกัสตูรทางวิชาชีพ 

วตัถปุระสงค์  
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลกัการทฤษฎีและปฏิบตัิด้านศิลปศกึษา 
2. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในด้านศิลปศกึษาไปจดัการเรียนการสอน

ศิลปะทัง้ในระบบและนอกระบบได้ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้ น าทาง

ศิลปศึกษา มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างานเพื่อสงัคม สมารถจดัการและแก้ปัญหา
ทางคณุธรรมจริยธรรม 

4. สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยใช้หลกัประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสมัพนัธ์โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมและประโยชน์ของสงัคมสว่นร่วม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 165 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  129 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย:  หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทศันศิลป์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual 

Arts 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม ภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ทศันศิลป์) 
ช่ือยอ่ ภาษาไทย: ศป.บ. (ทศันศิลป์) 
ช่ือเต็ม ภาษาองักฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts  (Visual Arts) 
ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ: B.F.A. (Visual Arts) 

วิชาเอกของหลกัสตูร/สาขาวิชาเอก 
1. วิชาเอกศลิปวฒันธรรม 
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2. วิชาเอกเซรามิกส์    
3. วิชาเอกศลิปะจินตทศัน์ 

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 

ประเภทของหลกัสตูร 
หลกัสตูรทางวิชาชีพ 

วตัถปุระสงค์  
1. สร้างสรรค์ความรู้คู่คณุธรรมและจริยธรรม น าการสร้าสรรค์งานทศันศิลป์

สูก่ารพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน 
2. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์สาระงานทัศนศิลป์ได้อย่าง

หลากหลายรูปแบบ 
3. มีทกัษะในการค้นคว้าวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ สามารถใช้ความรู้

ความช านาญ การเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยตระหนักถึงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสงัคม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 132 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  96 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558  

ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ

สื่อสาร 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ :Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 

Communication Design 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม ภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (การออกแบบสื่อสาร) 
ช่ือยอ่ภาษาไทย:  ศป.บ.  (การออกแบบส่ือสาร)    
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ช่ื อ เ ต็ ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  : Bachelor of Fine and Applied Arts 
(Communication Design) 

ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ:  B.F.A.  (Communication Design) 
รูปแบบของหลกัสตูร 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 
วตัถปุระสงค์  

1. มีความรู้ความสามารถทางทักษะการออกแบบสื่อสารท่ีหลากหลาย มี
ทกัษะความช านาญสามารถบรูณาการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบส่ือสารท่ีมีความร่วมสมยั 

2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับประยุกต์ ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม น าภมูิปัญญาไทยผสมผสานในการสร้างสรรค์และตอ่ยอดแนวทางด ารงอตัลกัษณ์
ไทยสร้างมลูคา่ในการออกแบบสื่อสารสู้สงัคมโลก 

3. มีความรับผิดชอบ  จิตส านึกต่อสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบส่ือสาร 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 129 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  93 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2558  

ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ

ทศันศิลป์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual 

Design 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม ภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (การออกแบบทศันศิลป์) 
ช่ือยอ่ ภาษาไทย:  ศป.บ.  (การออกแบบทศันศิลป์)    
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ช่ื อ เต็ ม ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual 
Design) 

ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ:  B.F.A.  (Visual Design) 
รูปแบบของหลกัสตูร 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 
วิชาเอก  

1. วิชาเอกออกแบบผลิตภณัฑ์ 
2. วิชาเอกออกแบบแฟชัน่ 
3. วิชาเอกออกแบบเคร่ืองประดบั 

วตัถปุระสงค์  
1. มีความรู้ความช านาญในการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ

สร้างนวตักรรมและกระบวนการออกแบบใหม่ เพื่อน าไปสูง่านออกแบบท่ีเป็นวฒันธรรม โดยมีองค์
ความรู้รองรับ 

2. มีความรู้เช่ียวชาญในการบูรณาการวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย รวมกับ
แนวคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ หรือจากแนวคิดท่ีสร้างขึน้ใหม่ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์วฒันธรรมสู่
สากล 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะและจรรยาบรรณในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และด ารงตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่วงการวิชาชีพนกัออกแบบ 

4. มี ทักษะการสื่ อสาร ผ่ านการน า เสนอใน รูปแบบต่าง ๆ  อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 131 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  95 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย: หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต 
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ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ :   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
Performing Arts 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศิลปะการแสดง) 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย): ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 

Performing Arts 
ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ:  B.F.A.  (Performing Arts) 

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 

วิชาเอก  
1. วิชาเอกการแสดงและก ากบัการแสดง (Acting and Directing) 
2. วิชาเอกการออกแบบเพ่ือการแสดง (Theatre Design) 

วตัถปุระสงค์  
1. มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในแขนงตา่ง ๆ 
2. มีทักษะการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ว

ความช านาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะการแสดงอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชนและสงัคมไทยอยา่งยัง่ยืน 
จ านวนหน่วยกิจ 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 131 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  95 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย: หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ 
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Education Program in Thai Dance 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
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ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): การศกึษาบณัฑิต (นาฏศลิป์) 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย): กศ.บ. (นาฏศลิป์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ): Bachelor of Education (Thai Dance) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ): B.Ed. (Thai Dance) 

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี 

วตัถปุระสงค์  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้ น าทาง

การศกึษา มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างานเพื่อสงัคม สามารถจะการและแก้ปัญหา
ทางคณุธรรมจริยธรรม 

2. สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยใช้หลกัประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รงรักษาไว้ซึ่งภูมิ ปัญญาไทย 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสมัพนัธ์โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมและประโยชน์ของสงัคมสว่นรวม 

3. มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึง้และ
เป็นระบบ มีทักษะการจัดการเรียนร็อย่างหลากหลายและเช่ียวชาญโดยใช้หลักการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ การประยกุต์ใช้องค์ความรู้ และนวตักรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารให้เกิดความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการ
วิเคราะห์ตวัเลข การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 165 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  129 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย: การศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรีศกึษา 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Education Program in Music Education 
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ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม ภาษาไทย: การศกึษาบณัฑิต (ดนตรีศกึษา) 
ช่ือยอ่ ภาษาไทย: กศ.บ. (ดนตรีศกึษา) 
ช่ือเต็ม ภาษาองักฤษ: Bachelor of Education (Music Education) 
ช่ือเต็ม ภาษาองักฤษ: B.Ed. (Music Education) 

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี 

วตัถปุระสงค์  
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้ น าทาง

การศกึษา มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างานเพื่อสงัคม สามารถจดัการและแก้ปัญหา
ทางคณุธรรมจริยธรรม 

2. สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยใช้หลกัประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รงรักษาไว้ซึ่งภูมิ ปัญญาไทย 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสมัพนัธ์โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมและประโยชน์ของสงัคมสว่นรวม 

3. มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ในศาสตร์การประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึง้และ
เป็นระบบ มีทักษะการจัดการเรียนร็อย่างหลากหลายและเช่ียวชาญโดยใช้หลักการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ การประยกุต์ใช้องค์ความรู้ และนวตักรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารให้เกิดความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย มีทักษะการ
วิเคราะห์ตวัเลข การประมวลผล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 165 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  129 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2558  
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ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย:  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

สากล 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in  Music 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม ภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ดริุยางคศาสตร์สากล) 
ช่ือยอ่ ภาษาไทย:  ศป.บ. (ดริุยางคศาสตร์สากล) 
ช่ือเต็ม ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts (Music) 
ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ:  B.F.A. (Music)  

รูปแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 

วตัถปุระสงค์  
1. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล 
2. มีทักษะในการค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศาสตร์

สากล 
3. มีคณุธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

อนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาสงัคมไทยอยา่งยัง่ยืน 
จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 131 หน่วยกิต 
วิชาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  95 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อาณัติ  แพทย์วงษ์ (2550, น. 83)ได้ศึกษาเร่ืองสภาพการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมและ
นิสิตนกัศกึษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย พบว่านิสิตได้รับการพฒันาทางด้านร่างกายอยู่ในระดบั 
มาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือด้านสขุภาพร่างกายแข็งแรง สดใส ร่าเริงและน้อยท่ีสดุได้แก่เร่ืองการ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งด้านสติปัญญา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนิสิตได้รับการพัฒนาให้รู้จกัวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และน้อยท่ีสุดคือทักษะการ
สื่อสารด้านภาษาองักฤษ สว่นด้านอารมณ์พบว่าได้รับการพฒันาในระดบัมาก โดยคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ
นิสิตมีความยอมรับค าวิจารณ์จากผู้ อ่ืนและค่าเฉลี่ยต ่าสุดพบว่านิสิตมีความอดทนอดกลัน้ต่อทุก
สถานการณ์น้อยท่ีสดุ ซึง่ด้านสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัมากคา่เฉลี่ยสงูสดุคือนิสิตมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ี
ดีตอ่อาจารย์ และน้อยสดุคือการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้เพื่อชมุชน  

วิโรชน์ หม่ืนเทพ (2556, น. 1-2) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดปุทมธานี เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า ความต้องการพฒันาศกัยภาพตนเองของนกัศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือ
พิจารณาว่าด้านทกัษะวิชาชีพมีความต้องการพฒันาตนเอง รองลงมาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในระดับมากและด้านภาษาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเรียนรู้มีความต้องการน้อยท่ี สุด ซึ่ง
นักศึกษาในแต่ละชัน้ปีไม่แตกต่างแต่ในระดับผลการเรียนเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันของกลุ่มสาขาวิชา
ตา่งกนัพบวา่ นกัศกึษามีความต้องการพฒันาตนเองแตกตา่งกนั  

คมกริช เชาว์พานิช และ คนอ่ืนๆ (2555, น. 2) ได้ศกึษาแบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสขุภาพส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยา เขตก าแพงแสน ในการ
วิจยัเป็นนิสิตชัน้ปี1 จ านวน 1,364 คน ได้จากการสุม่แบบหลายขัน้ตอนโดยการหาความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา หาค่าความเช่ือมัน่ หาค่าความเป็นปรนยั หาค่าอ านาจจ าแนกและสร้างเกณฑ์ปกติ 5 ระดบั 
ผลการวิจัย  พบว่าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่ อสุขภาพส าห รับนิ สิตชั น้ ปี ท่ี  1 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบด้วย 6 รายการ คือ รายการดชันีมวลกาย 
รายการวดัรอบเอวตอ่รอบสะโพก รายการลกุ-นัง่ 60 วินาที รายการนัง่ก้มตวัไปด้านหน้า รายการ แตะ
มือด้านหลงั และรายการวิ่งไป-กลบัตามจงัหวะดนตรี มีค่าความเท่ียงเชิงเนือ้หา เท่ากบั 1.00 มีค่า
ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัดีถึงดีมาก มีค่าความปรนยัอยู่ในระดบัดีมาก ตามเกณฑ์ของเคอเคนดอลล์ 
Kirkendall และมีคา่อ านาจจ าแนกทกุรายการ ตลอดทัง้มีเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ
ส าหรับนิสติชายและนิสติหญิงชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

สริุษา กลิ่งพงษ์ (2556, น. 94-95)ได้ศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของบคุคลากรสาย
ปฏิบตัิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่าความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคคลากรสายปฎิบัติ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา มีความ
ต้องการโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก และมีข้อเสนอแนะทั่วไปคือ ด้านร่างกายพบว่า
สถานท่ีออกก าลงักายภายในมีจ านวนจ ากดั การเดินทางไม่สะดวก ด้านอารมณ์ พบว่าควรมีการจดั
สนัทนาการท่ีประกอบด้วยสาระและความบนัเทิง เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ทัง้ภายในภายนอก ด้าน
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สงัคมพบว่าต้องการให้มีรางวลัหรือสิ่งตอบแทนให้แก่บคุคลากรท่ีมีความทุ่มเทต่องาน หรือมีการจดั
กองทุนช่วยเหลือบุลคลากร หรือบุลคลท่ีก าลงัประสบปัญหาเจ็บป่วยระยะยาวและด้านสติปัญญา 
พบวา่อยากให้สนบัสนนุภาษาองักฤษท่ีใช้กนัเป็นสากลในการเตรียมตวัเข้าสูอ่าเซียน  
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้การก าหนดประชากรและการเลือก

กลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมลู และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ทัง้หมด 1,603 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Size) โดยใช้สตูรการค านวณขนาดตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (1973, p.725) ท่ีระดบั
ความคลาดเคลื่อน ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้จ านวนนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
320 คน จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีสาขาวิชาเป็นตวัแบ่งชัน้ 
(Strata) และมีนิสติแตล่ะสาขาวิชาเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)  

 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวิชา 
 
                    สาขาวิชา ประชากร กลุ่มตวัอย่าง(คน) 

1. สาขาวิชาศลิปศกึษา 
2. สาขาวิชาศลิปะจินตทศัน์ 

3. สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
4. สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 

5. สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

121 
250 
175 
264 
191 

24 
50 
35 
53 
38 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

                    สาขาวิชา ประชากร กลุ่มตวัอย่าง(คน) 

6. สาขาวิชานาฏศิลป์ 

7.สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 
8. สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล 

291 
213 
98 

58 
42 
20 

รวม 1,603 320 

 
ท่ีมา: งานทะเบียนนิสติและสถิติ กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศกึษาเอกสาร บทความ วารสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ  

ลเิคิร์ท (Likert’sScale) 
3. สมัภาษณ์นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เก่ียวกบัความต้องการการพฒันาตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
4. น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 1 2 และ 3 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความต้องการพฒันา

ตนเองใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา 
5. น าแบบสอบถามเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน าในการ

ตรวจแก้ไขเนือ้หาของแบบสอบถาม 
6. น าแบบสอบถามท่ีสร้างและผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว

ไปตรวจสอบความเท่ียวตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน แล้วน าผลการ
ตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ข้อค าถามท่ีใช้ได้คือข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้วมาท าการปรับปรุง
แก้ไขอีกครัง้หนึง่ แล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ให้
สมบรูณ์ก่อนการน าไปทดลองใช้ (Try out) 
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8. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันิสิตระดบัปริญญา-ตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 30 คน เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่
อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 ของ
กลุม่คะแนนสงูสดุและกลุม่กลุม่ต ่า จากนัน้ใช้การทดสอบที (t-test) โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกสงู คือ t มากกว่า1.761 ขึน้ไป ไว้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก
ต ่ากวา่เกณฑ์ ผู้วิจยัจะได้น ามาปรับปรุงเนือ้หาและส านวนภาษาร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ได้ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 32 ข้อ 

9. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามท่ีผ่านการคดัเลือกวิเคราะห์
ทัง้ฉบบั โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach, 
1990, p. 169)  ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .945 

10. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการคดัเลือกเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์
มหาวิทยาลยัศรียครินทรวิโรฒ 

11. จัดท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ตอ่ไป 

 
ลักษณะของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการในการ
พฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัด้านลกัษณะสว่นตวัของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ ชัน้ปี 

สาขาวิชา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะให้เลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั ของลิเคิร์ท Likert (1932, p.1-55) ส ารวจความต้องการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา  

ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของตวัเลือกในแบบสอบถาม ดงันี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วมากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วปานกลาง 
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คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วน้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อแปลความหมายคา่เฉลี่ยของแบบสอบถามเป็น
รายข้อและรายด้านไว้ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ ตอบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเร่ืองดังกล่าว  
มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้ ตอบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเร่ืองดังกล่าว 
มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ ตอบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเร่ืองดังกล่าว 
ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่ว น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ ตอบมีความต้องการพัฒนาตนเองในเร่ืองดังกล่าว 

น้อยท่ีสดุ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สง่ถึงคณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม
และการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. น าหนงัสือแนะน าตวั พร้อมแบบสอบถาม ไปท าการเก็บข้อมลูกบันิสติระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้วยวิธีการส่งไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ หลงัจากนัน้
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผู้ วิจยั เพื่อรวบรวม
ข้อมลูตอ่ไป 

4. น าแบบสอบถามกลบัมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแตล่ะชดุ คดัเฉพาะชดุท่ีมีการตอบ
ข้อมลูครบถ้วนเท่านัน้ น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบ
สมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบให้คะแนนตามค่าน า้หนัก

คะแนนท่ีก าหนด 
2. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้
1. ตามความมุง่หมายของงานวิจยั ข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาความต้องการในการพฒันา

ตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา และโดยรวมทุกด้าน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ตามความมุง่หมายของงานวิจยั ข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพฒันา
ตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี 
สาขาวิชาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) (Ferguson, 1981, p. 178) 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถิติพืน้ฐาน 

1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.3 คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ดงันี ้
2.1 สถิติ ท่ี ใช้วิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของ

แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการทดสอบที เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงสุด
และกลุ่มต ่าสดุการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามผู้วิจยัใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟา 
(α -coefficient) โดยใช้สตูรของครอนบาค (Cronbach, 1990, p.169) 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน 
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3.1การทดสอบแบบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม คือ เพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบความแตกตา่ง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheff’s method)   
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิต

ระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา และโดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

n แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
x  แทน คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean)  

S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
SS แทน ผลรวมยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน คา่เฉลี่ยของผลรวมยกก าลงัสอง (Mean Squares) 
df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p แทน ความน่าจะเป็นท่ีมีคา่สถิติท่ีใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้น าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และคา่
ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา และโดยรวมทุกด้าน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 

 
ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี  
และค่าร้อยละ โดยแจกแบบสอบถามทัง้หมด 320 ฉบบั ได้รับคืนทัง้หมด 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ดงัแสดงในตาราง 2 

 
 ตาราง 2 จ านวนและคา่ร้อยละของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จ านวน  ร้อยละ  
1. เพศ   
     ชาย 89 27.81 
     หญิง 
     เพศทางเลือก 

197 
34 

61.56 
10.63 

รวม 320 100.00 
2. ชัน้ปี 
      ชัน้ปีท่ี 1 

 
294 

 
29.38 

      ชัน้ปีท่ี 2 
      ชัน้ปีท่ี 3 
      ชัน้ปีท่ี 4หรือสงูกวา่ 

86 
74 
66 

26.88 
23.13 
20.63 

รวม 320 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จ านวน  ร้อยละ  
3. สาขาวิชา   
      สาขาวิชาศิลปศกึษา 
      สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 
      สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
      สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 
      สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

24 
50 
35 
53 
38 

7.50 
15.63 
10.94 
16.56 
11.88 

      สาขาวิชานาฏศลิป์ 58 18.12 
      สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 
      สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล 

42 
20 

13.12 
6.25 

รวม 320 100.00 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 211 65.94 
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 74 23.12 
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 35 10.94 

รวม 320 100.00 

 
จากตาราง 2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นนิสิตหญิง 197 คน (ร้อยละ 61.56)  

และเป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 294 คน (ร้อยละ 29.38) และมีนิสิตวิชาสาขาวิชานาฏศิลป์มากท่ีสดุ
จ านวน 58 คน (ร้อยละ18.13) และมี ระดับผลสมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จ านวน 211 คน  
(ร้อยละ 65.94) 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่า
คะแนนเฉลี่ย(Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการพฒันาตนเอง
ของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ 

(n = 320) ระดบัความ
ต้องการ x  S.D. 

1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ 
3. ด้านสงัคม 
4. ด้านสติปัญญา 

4.17 
4.27 
4.22 
4.31 

.56 

.51 

.59 

.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.24 .45 มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวม
และเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพฒันาตนเองของ
นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านร่างกาย 
เป็นรายข้อ 

 

ด้านร่างกาย (n = 320) ระดบัความ
ต้องการ  x  SD. 

1. การได้รับการสง่เสริมการออกก าลงักายหลงัเลกิเรียน 4.05 .90 มาก 
2. การให้มีการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในคณะและตา่งคณะ 4.05 .81 มาก 
3. การให้มีสถานท่ีและภมูิทศัน์ของมหาวทิยาลยัท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่
สขุภาพ 

4.25 .67 มาก 

4. การมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเวลาในการดแูลสขุภาพได้
อยา่งเหมาะสมและถกูสขุลกัษณะ 

4.22 .76 มาก 

5. การพฒันาสมรรถภาพทางกายด้วยการออกก าลงักาย เช่น เต้นแอ
โรบิก โยคะฯลฯ 

4.17 .82 มาก 

6.การจดัโครงการให้ผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายให้ความรู้เร่ืองสขุภาพให้
ถกูวิธี 

4.05 .88 มาก 

7. การตรวจสขุภาพประจ าปี โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 4.39 .81 มาก 
8. การพฒันาบคุลิกภาพทางด้านร่างกาย เช่น การวางตวั การ
เคลื่อนไหวร่างกาย 

4.23 .75 มาก 

9. นิสติมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรมพฒันาทางด้านร่างกาย 4.20 .81 มาก 
รวม 4.17 .55 มาก 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองด้านร่างกาย โดยรวมและเป็นรายข้อ อยู่ใน
ระดบัมาก  
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพฒันาตนเองของ
นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอารมณ์ 
เป็นรายข้อ 

 

ด้านอารมณ์ (n = 320) ระดบัความ
ต้องการ  x  SD. 

1. การได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจสงบมัน่คง และมีสติอยูเ่สมอ 4.24 .67 มาก 
2. การได้รับการพฒันาในเร่ืองการควบคมุทางอารมณ์ 4.30 .74 มาก 
3. การได้รับการสง่เสริมด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองสภาพปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

4.21 .74 มาก 

4. การพฒันาตนเองในการควบคมุอารมณ์ท่ีเป็นโทษตอ่ผู้ อ่ืน 4.25 .72 มาก 
5. การมีความเข้าใจและยอมรับความแตกตา่งของบคุคลอ่ืน 4.31 .71 มาก 
6. การพฒันาสภาพจิตใจให้มีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 4.31 .66 มาก 
7. การสร้างทศันคติท่ีดีและหามมุมองท่ีดตีอ่เร่ืองท่ีเราไมพ่อใจ 4.29 .69 มาก 
8. การจดัการอารมณ์ ความคดิของตนเองเม่ือต้องการแก้ไข
ประเด็นปัญหาในลกัษณะตา่ง ๆ 

4.28 .69 มาก 

9. การท ากิจกรรมนนัทนาการเพื่อคลายความเครียด เช่น การเลน่
ดนตรี เข้าร่วมกิจกรรมสงัสรรค์ ศลิปะบ าบดั เป็นต้น 

4.33 .72 มาก 

รวม 4.27 .51 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ โดยรวมและเป็นรายข้อ  
อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 6 คา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพฒันาตนเองของ
นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม 
เป็นรายข้อ 

 

ด้านสงัคม (n = 320) ระดบัความ
ต้องการ  x  SD. 

1. การได้รับการยกยอ่ง ชมเชย ในกรณีท่ีสามารถปฏิบตังิานได้
ประสบการณ์ผลส าเร็จหรือท าคณุประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

4.18 .74 มาก 

2. การพฒันาตนเองให้เข้ากบับคุคลอ่ืนได้ และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน 

4.28 .76 มาก 

3. การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานและจาก
สงัคม 

4.18 .79 มาก 

4. การพฒันาตนเองโดยตัง้มัน่อยูใ่นคณุธรรม จริยธรรมและ
คา่นิยมท่ีดีงามของสงัคม 

4.28 .75 มาก 

5. การยอมรับทศันคติของผู้ อ่ืนเพื่อให้เกิดส านกึในการมีสว่นร่วม
ตอ่ผลประโยชน์ของสว่นรวม 

4.23 .79 มาก 

6. การจดักิจกรรมเพื่อสงัคมหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ชมุชน วดั ฯลฯ 

4.23 .77 มาก 

7. การพฒันาตนเองด้านสงัคมโดยจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม เช่น กิจกรรมสร้างเสริมการท างานเป็นกลุม่ 

4.21 .74 มาก 

รวม 4.22 .59 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองด้านสงัคม โดยรวมและเป็นรายข้อ อยูใ่นระดบั
มาก 
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการในการพฒันาตนเองของ
นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสติปัญญา 
เป็นรายข้อ 

 

ด้านสติปัญญา (n = 320)  ระดบัความ
ต้องการ 

 x  SD. 

1. การพฒันาความรู้ความเข้าใจ โดยการฟังจากสื่ออนิเทอร์เน็ต
หรือจากแหลง่เรียนรู้อ่ืน ๆ 

4.30 .66 มาก 

2. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เม่ือต้องการเผชิญกบั
สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4.31 .70 มาก 

3. การมีความสามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพกบัความรู้
ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.31 .69 มาก 

4. การมีความรู้และสตปัิญญาในด้านการประยกุต์ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการตดิตอ่สื่อสารและการน าเสนอข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม 

4.29 .72 มาก 

5. การจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้สอดคล้องกบัรายวิชาหรือสาขา
วิชาชีพท่ีเรียนเพ่ือเป็นการพฒันาตนเองและเกิดความรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่ๆ 

4.33 .74 มาก 

6. การมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการสือ่สารภาษาตา่งประเทศ
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

4.33 .66 มาก 

7. มีวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ด้านท่ีนิสติ
สนใจเพื่อเปิดโลกทศัน์ใหม ่มมุมองใหมข่องนิสติ 

4.33 .69 มาก 

รวม 4.31 .52 มาก 

 
จากตาราง 7 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านสติปัญญา โดยรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดบัมาก 
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ตาราง 8 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการในการพฒันานตนเอง
ของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็น
รายด้าน จ าแนกตามเพศ  

 

ความต้องการในการ
พฒันาตนเอง 

เพศชาย 
(n = 89) 

เพศหญิง 
(n = 197) 

เพศทางเลือก 

(n = 34) 

x  S.D. 
ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 
x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ 
3. ด้านสงัคม 
4. ด้านสติปัญญา  

4.17 
4.14 
4.10 
4.18 

.60 

.51 

.67 

.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.15 
4.30 
4.23 
4.33 

.55 

.52 

.56 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.32 
4.47 
4.47 
4.52 

.42 

.36 

.39 

.36 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 .49 มาก 4.25 .44 มาก 4.44 .32 มาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า นิสิตระดบัปริญญาตรี เพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก ของ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวม
และเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการในการพฒันานตนเอง
ของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็น
รายด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 

 

ความ
ต้องการใน
การพฒันา
ตนเอง 

ชัน้ปีท่ี 1 
(n = 94) 

ชัน้ปีท่ี 2 
 (n = 86) 

ชัน้ปีท่ี 3 
  (n = 74) 

ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

(n = 66) 

x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

x  S.D. 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

1.ด้าน
ร่างกาย 
2. ด้าน
อารมณ์ 
3. ด้าน
สงัคม 
4.ด้าน
สติปัญญา  

 
4.26 
 
4.30 
 
4.26 
 
4.33 

 
.45 
 
.53 
 
.58 
 
.55 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
4.22 
 
4.29 
 
4.25 
 
4.29 

 
.40 
 
.44 
 
.52 
 
.46 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
4.04 
 
4.28 
 
4.17 
 
4.32 

 
.54 
 
.43 
 
.49 
 
.50 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
4.15 
 
4.21 
 
4.19 
 
4.28 

 
.81 
 
.63 
 
.76 
 
.55 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

รวม 4.28 .45 มาก 4.26 .36 มาก 4.20 .40 มาก 4.20 .45 มาก 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า นิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี1-4 หรือสูงกว่าของ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้าน 
อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความต้องการในการพฒันาน
ตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามสาขา 
  



  72 

จากตาราง 10 แสดงว่า นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดบัมาก 

 
ตาราง 11 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความต้องการในการพฒันาน
ตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
และเป็นรายด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ความต้องการใน
การพฒันาตนเอง 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู 

(n = 211) 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ปานกลาง 

(n = 74) 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า 

(n = 35) 

ระ
ดบั
คว
าม
ต้อ
งก
าร

 

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

1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ 
3. ด้านสงัคม 
4. ด้านสติปัญญา  

4.16 
4.26 
4.19 
4.30 

.58 

.54 

.62 

.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.29 
4.31 
4.32 
4.39 

.44 

.45 

.55 

.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.05 
4.26 
4.20 
4.20 

.57 

.39 

.46 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.22 .51 มาก 4.32 .39 มาก 4.17 .45 มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงว่า นิสิตระดบัปริญญาตรี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ปานกลางและ

ต ่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพฒันาตนเอง
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบว่ามี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามเพศ  
 

ความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านร่างกาย ระหวา่งกลุม่ .761 2 .380 1.215 .298 
ภายในกลุม่ 99.258 317 .313   

รวม 100.018 319    
2. ด้านอารมณ์ ระหวา่งกลุม่ 3.032 2 1.515 5.950 .003 

ภายในกลุม่ 80.723 317 .255   
รวม 83.753 319    

3. ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 3.457 2 1.728 5.038 .007 
ภายในกลุม่ 108.738 317 .343   

รวม 112.195 319    
4. ด้านสติปัญญา ระหวา่งกลุม่ 2.944 2 1.472 5.603 .004 

ภายในกลุม่ 83.276 317 .263   
รวม 86.219 319    

รวม ระหวา่งกลุม่ 2.087 2 1.044 5.142 .006 
ภายในกลุม่ 64.334 317 .203   

รวม 66.421 319    

 
จากตาราง 12 แสดงวา่ นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ท่ีมีเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นด้านร่างกายท่ีไมพ่บ
ความแตกตา่ง 

เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธี
ของเชฟเฟ่ ในด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญาและโดยรวม ดงัแสดงในตาราง 13-16 
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งของความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอารมณ์ จ าแนกตามเพศ
เป็นรายคู ่

 

ด้านอารมณ์ x  
เพศชาย 

4.14 
เพศหญิง 

4.30 
เพศทางเลือก 

4.47 
เพศชาย 4.14   * 

เพศหญิง 4.30    

เพศทางเลือก 4.47    

 
จากต าราง  13 แ ส ด งว่ า  นิ สิ ต ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตเพศชายมีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์
แตกตา่งกบัเพศทางเลือก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม จ าแนกตามเพศเป็น
รายคู ่

 

ด้านสงัคม x  
เพศชาย 

4.10 
เพศหญิง 

4.23 
เพศทางเลือก 

4.47 
เพศชาย 4.10   * 

เพศหญิง 4.23    

เพศทางเลือก 4.47    

 
จากต าราง  14 แสด งว่ า  นิ สิ ต ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตเพศชายมีความต้องการในการพฒันาตนเองด้านสงัคมแตกต่าง
กบัเพศทางเลือก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งของความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสติปัญญา จ าแนกตาม
เพศเป็นรายคู ่

 

ด้านสติปัญญา x  
เพศชาย 

4.18 

เพศหญิง
4.33 

เพศทางเลือก 

4.52 

เพศชาย 4.18   * 

เพศหญิง 4.33    

เพศทางเลือก 4.52    

 
จากตาราง 15 แสดงว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตเพศทางเลือกมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านสติ ปัญญาแตกต่างกับเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ .05  
ส าหรับคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกตา่งของความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมจ าแนกตามเพศเป็น
รายคู ่

 

รวม x  
เพศชาย 

4.10 
เพศหญิง 

4.23 
เพศทางเลือก 

4.47 
เพศชาย 4.10   * 

เพศหญิง 4.23    

เพศทางเลือก 4.47    

 
จากตาราง 16 แสดงว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนิสิตเพศทางเลือกมีความต้องการในการ



  76 

พัฒนาตนเองโดยรวมแตกต่างกับเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ  
ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี  
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 

 

ความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านร่างกาย ระหวา่งกลุม่ 2.155 3 0.718 2.320 .075 
ภายในกลุม่ 97.863 316 0.310   

รวม 100.018 319    
2. ด้านอารมณ์ ระหวา่งกลุม่ 0.327 3 0.109 0.413 .744 

ภายในกลุม่ 83.426 316 0.264   
รวม 83.753 319    

3. ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 0.417 3 0.139 0.393 .758 
ภายในกลุม่ 111.778 316 0.354   

รวม 112.195 319    
4. ด้านสติปัญญา ระหวา่งกลุม่ 0.124 3 0.041 0.152 .928 

ภายในกลุม่ 86.095 316 0.272   
รวม 86.219 319    

รวม ระหวา่งกลุม่ 0.430 3 0.143 0.687 .561 
ภายในกลุม่ 65.991 316 0.209   

รวม 66.421 319    

 
จากต าราง  17 แ ส ด งว่ า  นิ สิ ต ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีความต้องการในการพฒันาตนเอง โดยรวมและราย
ด้าน ไมแ่ตกตา่งตา่งกนั  
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี  
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา 

 

ความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านร่างกาย ระหวา่งกลุม่ 4.533 7 0.648 2.116 .040 
ภายในกลุม่ 95.486 312 0.306   

รวม 100.018 319    
2. ด้านอารมณ์ ระหวา่งกลุม่ 8.631 7 1.233 5.121 .001 

ภายในกลุม่ 75.122 312 0.241   
รวม 83.753 319    

3. ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 9.429 7 1.347 4.089 .001 
ภายในกลุม่ 102.766 312 0.329   

รวม 112.195 319    
4. ด้านสติปัญญา ระหวา่งกลุม่ 6.306 7 0.901 3.517 .001 

ภายในกลุม่ 79.914 312 0.256   
รวม 86.219 319    

รวม ระหวา่งกลุม่ 6.387 7 0.912 4.742 .010 
ภายในกลุม่ 60.034 312 0.192   

รวม 66.421 319    

 
จากตาราง 18 แสดงว่าความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีสาขาตา่งกนั มีความต้องการในการพฒันา
ตนเอง โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ 
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงในตาราง 19 
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งของความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านอารมณ์ จ าแนกตามสาขา
เป็นรายคู ่

 

ด้านอารมณ์ 

 

สา
ขา
ศลิ
ปศ
กึษ

า 

สา
ขา
วิช
าจิ
นต
ทศั
น์ 

สา
ขา
วิช
าก
าร
ออ
กแ
บบ

สื่อ
สา
ร 

สา
ขา
วิช
าก
าร
ออ
กแ
บบ

ทศั
นศ
ลิป์

 

สา
ขา
วิช
าศ
ิลป
ะก
าร
แส
ดง

 

สา
ขา
วิช
าน
าฎ
ศิล
ป์ 

สา
ขา
วิช
าด
รุิย
าง
คศ
าส
ตร์
ไท
ย

แล
ะเอ

เชี
ย 

สา
ขา
วิช
าด
รุิย
าง
ศา
สต
ร์ส
าก
ล 

 x  4.41 4.19 3.98   4.16 4.47 4.43 4.38 4.09 

สาขาศลิปศกึษา 4.41         

สาขาวิชาจินตทศัน์ 4.19         

สาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสาร 

3.98     * *   

สาขาวิชาการ
ออกแบบทศันศิลป์ 

4.16         

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

4.47         

สาขาวิชานาฎศิลป์ 4.43         

สาขาวิชาดริุยางค
ศาสตร์ไทยและ
เอเชีย 

4.38 
        

สาขาวิชาดริุยาง
ศาสตร์สากล 

4.09         

 
จากต าราง  19 แ ส ด งว่ า  นิ สิ ต ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
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สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารกับสาขาวิชานาฎศิลป์ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้าน
อารมณ์ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

จากการทดสอบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในด้านร่างกาย ด้านสังคม  
ด้านสติปัญญาและโดยรวม เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ ไม่พบว่าคู่ใดต่างกนั 
ทั ง้นี อ้าจเน่ืองมาจากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่มากพอจะท าให้แตกต่างกัน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 20 การเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

ความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านร่างกาย ระหวา่งกลุม่ 1.543 2 0.772 2.484 .085 
ภายในกลุม่ 98.475 317 0.311   

รวม 100.018 319    

2. ด้านอารมณ์ ระหวา่งกลุม่ 0.142 2 0.071 0.269 .764 
ภายในกลุม่ 83.611 317 0.264   

รวม 83.753 319    
3. ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 0.845 2 0.422 1.203 .302 

ภายในกลุม่ 111.350 317 0.351   
รวม 112.195 319    

4. ด้านสติปัญญา ระหวา่งกลุม่ 0.924 2 0.462 1.717 .181 

ภายในกลุม่ 85.296 317 0.269   
รวม 86.219 319    
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ความต้องการพฒันาตนเอง
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

รวม ระหวา่งกลุม่ 0.708 2 0.354 1.707 .183 

ภายในกลุม่ 65.713 317 0.207   
รวม 66.421 319    

 
จากต าราง  20 แ ส ด งว่ า  นิ สิ ต ระดั บ ป ริญ ญ าต รี  คณ ะศิ ล ป ก รรม ศ าสต ร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความต้องการ ในการพฒันา
ตนเอง โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งตา่งกนั  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแสนะ 

 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการศกึษาสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวมทกุด้าน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ประกอบด้วยทัง้หมด 8 สาขา ได้แก่
สาขาวิชาศิลปศกึษา 24 คน สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 50 คน สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 35 คน 
สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 53 คน สาขาวิชาศิลปะการแสดง 38 คน สาขาวิชานาฏศิลป์ 58 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 42 คน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 20 คน ได้จ านวน
นิสติท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 320 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ แบง่
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัด้านลกัษณะสว่นตวัของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ ชัน้ปี 
สาขาวิชา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะให้เลือกตอบ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส ารวจความต้องการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมทัง้สิน้ 32 ข้อ แบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั ของลเิคิร์ท (Likert, 1932, p.1-55) ซึง่คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .945 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. ตามความมุง่หมายของงานวิจยั ข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาความต้องการในการพฒันาตนเองของ

นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา และโดยรวมทุกด้าน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ตามความมุง่หมายของงานวิจยั ข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสงัคม ด้านสติปัญญาและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี สาขาวิชาและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (Ferguson, 1981, 
p. 178) 

 
สรุปผลการวจิัย 

1. นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
ต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก  

2. นิสิตเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญาและโดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ยกเว้นด้านร่างกายท่ีไม่พบ
ความแตกตา่ง  

3. นิสิตชัน้ปีต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกตา่งตา่งกนั  

4. นิสิตสาขาวิชาต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้าน 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5. นิสติท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวมและ
เป็นรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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การอภปิรายผล 
1. จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม
และด้านสติปัญญา พบวา่ 

1.1 ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านร่างกายอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้เน่ืองจากการให้ความส าคญักับ
สุขภาพ การออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อเป็นการพัฒนาให้
ร่างกายมีความแข็งแรง คือลกัษณะของผู้ ท่ีมีสขุภาพกายท่ีดี ซึง่บอลนิน์ Brolin, (1989, อ้างถึงใน มณัฑรา 
ธรรมบศุย์, 2545, น. 11-17) ได้กลา่วถึงทกัษะการดแูลตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวนัว่า ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง (Caring for personal needs) เช่น รู้จักเอาใจใส่สุขภาพ ของตนเอง มีจิตใจเบิกบาน  
แตง่กายได้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด มีความรู้เก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บและสามารถดแูลปอ้งกนั
ตนเองได้ รู้จักออกก าลังกาย รู้หลักโภชนาการและการควบคุมน า้หนัก ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพเป็น
เป้าหมายของพฤติกรรม ท่ีเกิดจากแรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้และองค์ประกอบด้านความรู้ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งครอบคลุม ความรู้สึกภาวะอารมณ์และลักษณะเฉพาะตน ลักษณะนิสัยท่ี
เก่ียวข้องกับการรักษาสุขภาพและการกระท าให้สุขภาพกลับสู้ภาวะเดิม เพราะถ้าตัวเองมีวินัยเร่ือง
สขุภาพมีความรู้เร่ืองสุขภาพก็จะเป็นผลดีต่อทุก ๆ ด้าน และรู้จักท่ีจะป้องกันตวัเองไม่ให้เกิดโรค เม่ือ
เจ็บป่วยก็รู้วิธีท่ีจะรักษาตวัเองเบือ้งต้นจนหายเป็นปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อาณัติ แพทย์
วงษ์ , 2550, น. 83) ท่ี ได้ศึกษาเร่ืองสภาพการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านร่างกาย พบวา่ นิสติได้รับการพฒันาทางด้านร่างกายอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุคือด้านสขุภาพร่างกายแข็งแรง สดใส ร่าเริง และสอดคล้องกบั (การุณงามพรรณ & สดุา
รัตน์ สวุารีและคนอ่ืนๆ, 2551, น. 51-52) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมสขุภาพและภาวะสขุภาพของคนท างานใน
สถานประกอบ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างอาย ุ21-60 ปีพบว่า พฤติกรรมสขุภาพของ
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไม่สบูบุหร่ีและไม่ดื่มสรุาและพฤติกรรมการดแูลสขุภาพพบว่า มีพฤติกรรมด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านโภชนาการและด้านความรับผิดชอบต่อสขุภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (วรรณวิมล เมฆวิมล, 2553, น.1) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบตัิของนกัศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา อยูใ่นระดบัมาก 
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1.2 ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ทัง้นี  ้เน่ืองจากมีการสร้างเสริม
สขุภาพจิตท่ีดี รู้จกัควบคมุอารมณ์ โดยการพฒันาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การท างานอดิเรกท่ีช่ืน
ชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการ การฝึกสมาธิ การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง มีความอดทนอดกลัน้ 
ยอมรับค าวิจารณ์จากผู้ อ่ืน และมีความเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่ (กรมสขุภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ, 2543, น. 6-7)  ได้พฒันาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ท่ีประกอบด้วยปัจจยั 3 ประการ
คือ 1. ดี หมายถึงความสามารถในการควบคมุอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผู้ อ่ืนและมี
ความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 2. เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจงูใจ สามารถตดัสนิใจ
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีสัมพันธภาพดีกับผู้ อ่ืน 3. สุข หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสขุ มีความภาคภมูิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสขุสงบ
ทางใจ นอกจากนีก้ารพฒันาด้านอารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสขุภาพจิตท่ีดี รู้จกัควบคมุอารมณ์โดยการ 
หมัน่ฝึกให้ทาน การท างานอดิเรก การเข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการ การฝึกสมาธิ เป็นต้น ดงันัน้การพฒันา
ตนเองทางด้านอารมณ์เป็นการควบคมุอารมณ์และความรู้สกึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลตอ่ความสขุ บางครัง้
อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์เสีย เม่ือเป็นทาสอารมณ์จนขาดการควบคมุ ท าให้มีการแสดงออกท่ีไมเ่หมาะสม
กลายเป็นความขดัแย้งระหวา่งเราและผู้ อ่ืน การเรียนรู้ท่ีจะควบคมุอารมณ์และควรฝึกสติ ฝึกให้มีสติและ
รู้ตวัอยู่เสมอ ว่าขณะนีเ้ราก าลงัรู้สึกอย่างไรกบัตวัเองหรือต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้และควรมีการฝึกแนวคิดไปใน
ทางบวกเพื่อให้สขุภาพจิตของเราดีอีกด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ณฐัดนยั เอ่ียมวฒันเสรี, 2560, 
น. 785)  ได้ศึกษาสขุภาพจิตท่ีเก่ียวข้องกบันิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี1 มีภาวะ
สขุภาพจิต อยูใ่นระดบัมาก 

1.3 ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านสงัคมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้เน่ืองจากการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ใน
การท างานบคุคลท่ีจะมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัได้นัน้จะต้องรู้จกัตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม สภาพแวดล้อม จึง
จะสามารถปรับตวัให้ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว สงัคมได้อย่างมีความสขุ ซึง่ (ปัทมา สมความคิด, 2561)    
(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กลา่วถึงพฤติกรรมการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนนัน้เป็นสิง่ส าคญัท่ีทกุคนควรมี อาจจะ
ด้วยการฝึกฝน ปรับทศันคติ มมุมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้านอ่ืน ๆ   เพื่อให้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้และความต้องการทางสงัคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีคุณสมบตัิท่ีอยู่ในตวับุคคลท่ีจะสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นคนมีคณุค่ามากยิ่งขึน้ ดงันัน้ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนให้ประสบผลส าเร็จได้นัน้ ควรเร่ิมต้น
จากการมองตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี การยิม้แย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ มีการประนีประนอม การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนซึง่
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พฤติกรรมตา่ง ๆ  เหลา่นีย้อ่มจะท าให้คณุมีเสน่ห์และสร้างความประทบัท่ีดีกบับคุคลอ่ืนท่ีคณุต้องท างาน
ร่วมด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (วรวรรณ ดวงแข, 2559, น.146) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่ อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศึกษา เฉพาะกรณี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิตท่ีมีระดบัทกัษะชีวิตในการสนบัสนุนทางสงัคมและการพฒันา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู จึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ (อาณัติ แพทย์
วงษ์, 2550, น. 85) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันานิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สภาพการด าเนินงานพฒันานิสตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและ
ด้านสงัคม อยูใ่นระดบัมาก 

1.4 ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านสติปัญญาอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นการเพิ่มทักษะ
ทางด้านความรู้ให้กับตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  การศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง รวมถึง การหัดสังเกตและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม โดยปราศจากความรู้สกึวา่ถกูบงัคบั การพฒันาจงึจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึน้ได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ง Robert J. (Stemberg, 
1997, p.21-23)  ได้สรุปความหมายง่าย ๆ  ของ "ปัญญา" ว่า หมายถึง "การมองเห็นความจริงและคิด
ถกูต้อง" ซึง่การมองเห็นความจริงนัน้เช่ือมโยงกบัสจัธรรมของชีวิตและสรรพสิ่ง การคิดถกูต้องก่อให้เกิด
การกระท า ดงันัน้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสติ เพื่อก าหนดรู้ให้กบัตนเองและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทนัทีและควรมี
การหาแหล่งความรู้เพิ่มพนูมาเพิ่มเติมจากภายนอกและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมให้ทนั
ยุคสมยัโดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ (อาณัติ แพทย์วงษ์, 2550, น. 85) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันา
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพการด าเนินงานพัฒนานิสิต
นกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและด้านสติปัญญา อยู่ในระดบัมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุริษา กลิ่งพงษ์, 2556, น. 84) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายปฏิบตัิการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า บุคลากร
สายปฏิบตัิการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความต้องการพฒันา
ตนเองโดยรวมและด้านสติปัญญาอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลเปรียบเทียบความต้องการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี สาขาวิชา
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศกึษาสรุปได้ ดัง้นี ้
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2.1 นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม 
จ าแนกตามเพศ จากผลการวิจัยพบว่า เพศต่างกันมีความต้องการด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ว่า นิสิตเพศ
ต่างกนั มีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมในแต่ละด้านแตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตเพศท่ี
ตา่งกนัมีความต้องการทางด้านอารมณ์ตา่งกนั เน่ืองจากบคุคลจะท่ีมีอารมณ์ตา่ง ๆ  อาจจะเป็นความพงึ
พอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด ซึง่การจ าแนกตามเพศทางด้านสงัคมพบว่า มีความแตกตา่ง
กนั อาจเป็นเพราะหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสงัคมแต่ละเพศยอมมีสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน 
การอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะไม่เหมือนกันจึงส่งผลให้เพศต่างกันมีความต้องการทางด้าน
สงัคมต่างกัน ซึ่งด้านสติปัญญาก็พบว่าความต้องการในแต่ละเพศมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเอง
แตกต่างกนั โดยปัจจยัแวดล้อมทางสงัคมท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัย่อมจะมองหรือจะยอมรับข้อมลูใน
การสื่อสารแตกตา่งกนัไป ท าให้การยอมรับข้อมลูในการสื่อสารแตกตา่งกนั ก็มีผลท าให้บคุคลมีความช่ืน
ชอบไม่เหมือนกันได้ความแตกต่างนีย้งัขึน้อยู่กับสภาพทางสงัคมและวฒันธรรมท าให้มีพฤติกรรมการ
สื่อสารและการเลือกเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนัอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (นนัทนพ เข็มเพชร, 
2561, น.186) ได้ศึกษาความสามารถในการปรับตวัของนิสิตระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในภาพรวมความสาสมารถในการปรับตวัด้านสงัคมและด้านอารมณ์ จ าแนก
ตามเพศ พบวา่นิสติเพศตา่งกนัมีการปรับตวัทางสงัคมและอารมณ์ แตกตา่งกนั  

สว่นด้านร่างกาย พบวา่ นิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ว่า นิสิตเพศ
ต่างกัน มีความต้องการพฒันาตนเองโดยรวมในแต่ละด้านแตกต่างกัน เน่ืองจากความส าคญัของการ
พฒันาตนเองด้านร่างกายของเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก มีความต้องการในด้านร่างกายท่ีไม่
แตกต่างกนั เพศจึงไม่ใช่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, 2545, น.163-164) กล่าวว่า การพัฒนา
ทางด้านกายภาพเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามทางร่างกาย การฝึกอบรมร่างกายให้รู้จัก
ติดต่อกับสิ่งภายนอกด้วยดีและปฏิบตัิต่อสิ่งภายนอกเหล่านัน้ในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศล
ธรรมเจริญงอกงามและก าจดัให้อกุศลธรรมเสื่อมสญูไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ (วรรณวิมล เมฆ
วิมล, 2553, น.1) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
พบว่า พฤติกรรมการดแูลสุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบตัิของนักศึกษาสาขานีมี้ปัจจัยทางชีว
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สังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเร่ืองเพศไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ปัจจัย
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพคือ ความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการ
ดแูลสขุภาพและการจดักิจกรรมในการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน 

2.2 นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
ทกุด้าน จ าแนกตามชัน้ปี พบว่า มีชัน้ปีตา่งกนั มีความต้องการในการพฒันาตนเอง โดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ว่า นิสิตชัน้ปีต่างกัน มีความต้องการ
พฒันาตนเองโดยรวมในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั  เน่ืองจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒมีการด าเนินการในการพฒันานิสิต โดยมีกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิตตามแผนงานทัง้ในระดบั
คณะและระดบัสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ซึง่พบว่า ความต้องการของนิสิตไปในทางเดียวกนัไม่ว่าจะอยู่ชัน้ปีใด ก็มีความต้องการท่ีพฒันา
ตนเองในทางเดียวกนัซึ่งตรงกับอตัลกัษณ์ของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ “คิดน าอย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารอย่างตรงประเด็น”  โดยมีความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์นิสิต ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คือ การมีทักษะสื่อสาร อันมีรากฐานความเป็นครู  นอกจากนี ้ยงัมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทาง
วิชาชีพด้วยการจดักิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ (วรรณวิมล เมฆ
วิมล, 2553, น.1) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
โดยพบวา่ พฤติกรรมการดแูลสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ีฝึกปฏิบตัิของนกัศกึษาสาขานี ้มีปัจจยัทางชีว
สงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพในเร่ือง อาย ุรายได้ ระดบัการศกึษา ไม่แตกตา่งกนั 
เน่ืองจาก ปัจจยัความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพ ได้แก่ ปัจจยัเสริมด้านการได้รับค าแนะน า สนบัสนุนให้ปฏิบตัิพฤติกรรมการดแูลสขุภาพจาก
บุคคลต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เบญจพร อรุณประภารัตน์, 2556, น.1636)ได้
ศกึษาพฤติกรรมสขุภาพของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ชัน้ปีท่ี3 ปีการศกึษา 2556 พบว่า พฤติกรรมด้าน
อารมณ์ ความเครียดไมพ่บความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.3 นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม
ทกุด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า มีความต้องการในการพฒันาตนเอง โดยรวมและรายด้าน แตกตา่ง
ตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ว่า นิสิตสาขาวิชาต่างกนั มีความต้องการพฒันาตนเอง
โดยรวมในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั เน่ืองจาก สาขาท่ีแตกตา่งกนัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนัมี
ความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งจากการเรียนของแต่ละสาขาท่ีต่างกันออกไปตามหลกัสูตร
การศึกษา ทางสถาบนัอดุมศึกษาจึงแสวงหาเอกลกัษณ์ด้านคณุภาพและความแตกต่าง ของผู้ เรียนท่ีมี
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ความต้องการการศกึษาท่ีมีคณุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ เรียนมีโอกาส
เลือกสาขาท่ีต้องการ จึงจะสง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษาตา่งพยายามพฒันาตนเองให้แข่งขนัได้ ด้วยเหตนีุ ้
สถาบนัอุดมศึกษาจึงต้องค้นหาเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีนิสิตมีความถนัด ท าได้ดี มีความเช่ียวชาญและมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุ เพื่อพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การวิจยั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
(กมลชนก ก าเนิดนก, 2551, น.80) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2550 พบว่า นิสิตระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยันเรศวร 
จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา พบว่า โดยรวมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่มี
ความแตกต่างกนั เป็นรายด้าน โดยการพฒันาอารมณ์ การพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความ
แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (แพรพรรณ โมสาศรี, 2556, น. 68) ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่พบว่า นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีต่างกนั มีความต้องการทางด้านสงัคม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.4 นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม
ทกุด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า มีความต้องการในการพฒันาตนเอง โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ว่า นิสิตสาขาวิชาต่างกัน มีความ
ต้องการพฒันาตนเองโดยรวมในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั เน่ืองจากเป็นการศกึษาท่ีเตรียมบคุคลเข้าสูอ่าชีพ 
โดยนิสติท่ีจบการศกึษาในแตล่ะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไมมี่ผลตอ่ความต้องการในการพฒันาตนเอง ใน
ปัจจุบันเป็นยุคการแข่งขันจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องเน้นคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการแข่งขัน เน้นด้าน
ประสบการณ์วิชาชีพความเข้าใจในการท างานหรือวิชาท่ีศึกษา สติปัญญาจึงไม่ได้จ ากดัอยู่เฉพาะการ
เรียนอย่างเดียวแต่สติปัญญายังมีอีกหลายด้าน จึงแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะ
แตกตา่งกนัแตค่วามต้องการในการพฒันาตนเองไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ี เคนและเคน (Caine, 1997, p. 7-10) 
ได้สรุป หลกัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมองว่า สมองท างานพร้อมกนัได้หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
ดังนัน้ ในการจัดการเรียน  การสอนควรใช้วิธีการหลากหลายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับรู้
ประสบการณ์หลาย  ๆด้าน ทัง้ การเห็น การฟัง การสมัผสั และการปฏิบตัิเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ ซึง่สมอง
จะท างานได้ดีเม่ือได้รับการส่งเสริมและท้าทาย และจะไม่เกิดการเรียนรู้ถ้าอยู่ใน ภาวะเครียด หรือได้รับ
ความกดดนั ดงันัน้ ควรจดับรรยากาศท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย  ได้รับ ความส าเร็จ ไม่ควร
ท าให้รู้สึกว่าผิดพลาด ล้มเหลว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมบูรณ์ ผุยดี, 2547, น. 59) ได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้เวลากบัการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินท
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รวิโรฒ พบว่า นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
แตมี่การพฒันาตนเอง ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
จากการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญา
ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวม
และเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมาก ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในแตล่ะด้าน ดงันี ้

1. ความต้องการด้านร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการพฒันา
ตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี ด้านร่างกายอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ นิสติ
มีความต้องการให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญและนิสิตมีความต้องการให้มี
สถานท่ีและภมูิทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่สขุภาพสงูท่ีสดุ ดงันัน้ คณะควรสง่เสริมให้
มีกิจกรรมด้านสขุภาพมากขึน้ อาจจะมีการจดัตัง้ศนูย์หรือหน่วยงานท่ีดแูลด้านสขุภาพของนิสิต
อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน นอกจากนีม้หาวิทยาลยัควรมีการพฒันา 
ปรับปรุง บริเวณอาคารสถานท่ีและบรรยากาศในมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมากขึน้ 
มีสถานท่ีท่ีนิสติสามารถใช้ในการออกก าลงักาย นัง่พกัผอ่นและจดักิจกรรม เป็นต้น 

2. ความต้องการด้านอารมณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการพฒันา
ตนเองของนิสิตทางด้านอารมณ์อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
ต้องการให้มีการจดักิจกรรมนนัทนาการมากขึน้เพื่อให้ผ่อนคลายมากท่ีสดุ เช่น กิจกรรมการเล่น
ดนตรี เป็นต้น นอกจากนีน้ิสิตยังมีความต้องการท่ีจะได้รับความเข้าใจและการยอมรับความ
แตกต่างของตนเองและบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด ดงันัน้ ทางคณะควรมีการให้บริการเก่ียวกับการให้
ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้กับนิสิต มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถ
เข้าใจอารมณ์ของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน มีอารมณ์ท่ีมั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดี 
เข้าใจสิง่แวดล้อม และสามารถปรับตวัให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ 

3. ความต้องการด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนิสิตด้านสงัคมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า นิสิตมีความต้องการได้รับ
การยอมรับจากบคุคลอ่ืนให้มากกว่านีแ้ละต้องการให้มีการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชมุชน วดั ฯลฯ มีความต้องการสงูท่ีสดุ ดงันัน้ ทางคณะควร
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สง่เสริมให้นิสิตสามารถแสดงความคดิเห็นตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัมากขึน้ เพื่อให้นิสิต
รู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากคณะมากขึน้ นอกจากนีค้วรส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสงัคมมากขึน้ 
เพื่อตอบสนองตามความต้องการของนิสิต ท่ีต้องการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน วดั และสถานท่ี
ตา่ง ๆ มากขึน้ 

4. ความต้องการด้านสติปัญญา ผลการศกึษาพบวา่ นิสติระดบัปริญญาตรี คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิต
ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า นิสิตมีความต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้สอดคล้องกบัรายวิชาหรือสาขาวิชาชีพท่ีเรียนเพื่อเป็นการพฒันาตนเอง
และเกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และต้องการให้มีวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามา
ให้ความรู้ในด้านท่ีนิสิตสนใจเพื่อเปิดโลกทศัน์ใหม่ ดงันัน้ ทางคณะควรเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัรายวิชาหรือสาขาวิชาชีพให้มากขึน้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชามากขึน้ 
ซึ่งคณะอาจจะจัดในรูปแบบของการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญในแต่ละสาขา
วิชาชีพมาแนะแนวทางให้ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการศกึษา เพื่อเข้าสูง่านอาชีพ การ
วางแผนงานอาชีพ เช่น ความถนดั ความสามารถ ความสนใจ จดุเด่น จดุด้อยของตนเองและทาง
มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนมีผลงานการวิจัยท่ี
ทันสมัยอยู่เสมอและจัดให้มีการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพของนิสติตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาตนเองของนิสิต เพื่อจะได้เข้าใจขัน้ตอนของ
การพฒันาตนเองของนิสติท่ีชดัเจน เพื่อน าไปใช้ในการพฒันานิสติโดยตรง  

2. ควรมีการศึกษาปัญหาความต้องการเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและ
เปรียบเทียบหาปัญหาในแตล่ะด้านและแนวทางในการแก้ไข 

3. ควรมีการศึกษาความต้องการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีและการ
ปรับตวัหรือด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้นิสติมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

การศกึษาความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสติระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามนีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาความความต้องการการพฒันาตนเองใน 4 

ด้าน ได้แก่  

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา  

2. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น  2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติท่ีมีตอ่ความต้องการพฒันาตนเอง

ของนิสติคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อท าวิจยั  

ซึง่ไมมี่ข้อใดถกูหรือผิดเป็นเพียงการศกึษาความจริง ความคิดเห็นหรือการปฏิบตัิของ

นิสติเทา่นัน้ ดงันัน้ผลการตอบจะไม่มีกระทบใด ๆ กบันิสิต จงึขอความกรุณาให้นิสติ

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

        ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความอนเุคราะห์ครัง้นี ้

      นางสาวพณัณ์ชิตา ปิติชยัวิจิตร์ 

     สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 

          คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น 

1. เพศ             ชาย           หญิง    เพศทางเลือก 

2. ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา   ชัน้ปีท่ี 1   

  ชัน้ปีท่ี 2  

 ชัน้ปีท่ี 3     

  ชัน้ปีท่ี 4  หรือสงูกวา่ 

3. สาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศกึษา    สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 

 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร   สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 

 สาขาวิชาศิลปะการแสดง   สาขาวิชานาฏศิลป์ 

  สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย  สาขาวิชาดริุยางศาสตร์สากล 

4. ทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ยทกุรายวิชาถงึภาคเรียนลา่สดุ) 

   คะแนนเฉล่ียสงูตัง้แต ่ 3.01  ขึน้ไป 

   คะแนนเฉลี่ยปานกลางระหวา่ง 2.51-3.00 

   คะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่หรือเทา่กบั  2.50 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความต้องการในการพฒันาตนเองของนิสิตระดบัปริญญาตรี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัความเป็นจริงตามความคิดเหน็ของทา่นมาก

ท่ีสดุเพียงข้อเดียว โดยตอนท้ายของแบบสอบถามในแตล่ะด้านจะมีแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้

แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผู้วิจยัก าหนดค่าน า้หนกัคะแนนของตวัเลือกในแบบสอบถาม ดงันี ้
   คะแนน 5 หมายถงึ ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วมากท่ีสดุ 
   คะแนน 4 หมายถงึ ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วมาก 
   คะแนน 3 หมายถงึ ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถงึ ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วน้อย 
   คะแนน 1 หมายถงึ ผู้ตอบมีความต้องการพฒันาตนเองในเร่ืองดงักลา่วน้อยท่ีสดุ 
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การพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
ด้านร่างกาย 
1.การได้รับการส่งเสริมการออกก าลัง
กายหลงัเลกิเรียน 

     

2. การให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะและตา่งคณะ 

     

3.การให้ มีสถาน ท่ีและภูมิ ทัศ น์ของ
มหาวิทยาลยัท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

     

4.การมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
เว ล า ใน ก า รดู แ ล สุ ข ภ าพ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและถกูสขุลกัษณะ 

     

5.การพัฒนาสมรรถนภาพทางกายด้วย
การออกก าลังกาย เช่น  เต้นแอโรบิก 
โยคะฯลฯ 

     

6.การจัดโครงการให้ผู้ เช่ียวชาญมา
บรรยายให้ความรู้เร่ืองสขุภาพให้ถกูวิธี 

     

7.การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญ 

     

8.การพฒันาบคุลิกภาพทางด้านร่างกาย 
เช่น การวางตวั การเคลื่อนไหวร่างกาย 

     

9.นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
พฒันาทางด้านร่างกาย 
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การพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
ด้านอารมณ์ 
1.การได้ ฝึกฝนตนเองให้ มี จิตใจสงบ
มัน่คง และมีสติอยูเ่สมอ 

     

2.ก ารได้ รับการพัฒ นาใน เร่ือ งการ
ควบคมุทางอารมณ์ 

     

3.การได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสภาพปัญหาทางด้านจิตใจ 

     

4.การพัฒ นาตน เองในการควบคุม
อารมณ์ท่ีเป็นโทษตอ่ผู้ อ่ืน 

     

5.การมีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกตา่งของบคุคลอ่ืน 

     

6.การพฒันาสภาพจิตใจให้มีความรู้สกึท่ี
ดีตอ่งตนเองและผู้ อ่ืน 

     

7.การสร้างทศันคติท่ีดีและหามมุมองท่ีดี
ตอ่เร่ืองท่ีเราไม่พอใจ 

     

8.การจัดการอารมณ์  ความคิดของ
ตนเองเม่ือต้องการแก้ไขประเด็นปัญหา
ในลกัษณะตา่งๆ 

     

9.การท ากิจกรรมนันทนาการเพื่อคลาย
ความเครียด เช่น การเล่นดนตรี เข้าร่วม
กิจกรรมสงัสรรค์ ศลิปะบ าบดั เป็นต้น 
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การพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
ด้านสังคม 
1.การได้รับการยกย่อง ชมเชย ในกรณีท่ี
สามารถปฎิบัติ งานได้ประสบการณ์
ผลส า เร็จห รือท าคุณ ป ระ โยช น์ แก่
หน่วยงาน 

     

2.การพฒันาตนเองให้เข้ากบับคุคลอ่ืนได้ 
และยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

     

3.การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจาก
เพื่อนร่วมงานและจากสงัคม 

     

4.การพัฒนาตนเองโดยตัง้มั่นอยู่ ใน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม
ของสงัคม 

     

5.การยอมรับทศันคติของผู้ อ่ืนเพื่อให้เกิด
ส านึกในการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์
ของสว่นรวม 

     

6.ก า รจั ด กิ จ ก ร รม เพื่ อ สั ง ค ม ห รือ
หน่วยงานท่ เก่ียวข้องกับการบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชมุชน วดั ฯลฯ 

     

7.การพัฒนาตนเองด้านสังคมโดยจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
เช่น กิจกรรมสร้างเสริมการท างานเป็น
กลุม่ 
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การพัฒนาตนเอง 

ระดับความต้องการ 

มากท่ีสดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
ด้านสตปัิญญา 
1.การพฒันาความรู้ความเข้าใจ โดยการ
ฟังจากสื่ออินเทอร์เน็ตหรือจากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ 

     

2.การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เม่ือ
ต้องการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆท่ี
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

     

3.การมีความสามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง 

     

4.การมีความรู้และสติปัญญาในด้านการ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ เท ค โน โล ยี  ใน ก า ร
ติดต่อสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้
อยา่งเหมาะสม 

     

5.การจัดกิจกรรมเพื่ อ เพิ่ มความ รู้ให้
สอดคล้องกบัรายวิชาหรือสาขาวิชาชีพท่ี
เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเกิด
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  

     

6.การมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

     

7.มีวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก
เข้ามาให้ความรู้ด้านท่ีนิสิตสนใจเพื่อเปิด
โลกทศัน์ใหม ่มมุมองใหมข่องนิสติ 
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ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือพจิารณาโครงการวจิัยที่ท าในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พณัณ์ชิตา ปิติชยัวิจิตร์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 26 มิถนุายน พ.ศ.2533 
วุฒกิารศึกษา ระดบัปริญญาตรี   

วิชาเอกศิลปศกึษา สาขาทศันศลิปศกึษา   
สถานท่ีศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 62/2 หมู9่ หมูบ้่านนิลบุลวิลล์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ   
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