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การวิจัยนีมี้ความมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของคุณลักษณะ

ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อสรา้งชดุฝึกอบรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัมีจ านวนทัง้สิน้ 449 คน 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งและแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงเท่ากบั  0.89 และแบบสอบถาม
สภาพความคาดหวงัเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล  (PNI) และการทดสอบที  (One sample t-test) 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัในการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษา  พบว่า  คุณลักษณะการตั้งค าถามมีค่าความจ าเป็นต้องการมากที่ สุด  (PNI 
=0.45)  รองลงมาคือ คณุลกัษณะการสงัเกต (PNI =0.34)  รองลงมาคือ คณุลกัษณะการเช่ือมโยง (PNI =0.30) 
คุณลักษณะการสรา้งเครือข่าย (PNI = 0.29) และคุณลักษณะการทดลอง (PNI = 0.23) ตามล าดับ  2) การ
สรา้งชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมใชก้ระบวนการประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรม
ประกอบไปดว้ย 5 หน่วยการอบรม โดยทุกหน่วยการอบรมมีความเหมาะสม 3)  ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เข้า
ฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้ฝึกอบรมภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 4.43 และมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมอยู่ในระดบัมาก มีคา่คะแนนเฉลี่ย 4.09 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .001 
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This research aimed to study 1) the current conditions and expectations of innovative 

leadership characteristics of students in higher education institutions in the three southern border 
province; 2) to create a training package to reinforce innovative leadership characteristics of 
students in higher education institutions in the three southern border provinces  and 3) to study the 
effectiveness of training packages for enhancing innovative leadership characteristics of students in 
higher education institutions in the three southern border provinces. The 449 samples were students 
in higher education institutions in the three Southern Border Provinces. The collecting method was 
structured interview and questionnaire. The overall reliability of current situation was 0.89, and 
expectation was 0.94. The statistics used for the data analyses were frequency, mean, standard 
deviation, modified priority needs index (PNI) and one samples T-Test. The research results were as 
follows: 1)the results of the assessment of current conditions and expectation for innovative 
leadership characteristics of students showed that questioning is at (PNI = .45) followed by 
observing (PNI = .34), and associating (PNI = .30), networking (PNI = 0.29) and experimenting (PNI 
= 0.23). 2) Creating a training package to enhance the innovative leadership characteristics by using 
evaluation process consists of 5 innovative leadership characteristics and 5 training units which were 
all appropriate. And 3) the students who participated in the training had a higher posttest score than 
before studying at the statistical significance level of .01. The overall observation of trainees' 
behavior was at a high level. With an average of 4.43. And the satisfied in activities were at a high 
level of 4.09 at the statistical significance level of .05. 
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ผูว้ิจยัขอขอบคณุ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัย   ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย
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ภรรยา ที่คอยเป็นก าลงัใจเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในยุคของศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมานัน้ หลายประเทศทั่วโลกไดมี้การพัฒนาและแข่งกัน

โดยอาศยัแรงงานและทรพัยากรที่สมัผสัไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการผลิต แตใ่นยคุปัจจบุนัโลกไดเ้ขา้
สูศ่ตวรรษที่ 21 ซึง่พืน้ฐานการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ ก าลงัเปลี่ยนไปดว้ยปัจจยัที่ไม่อาจจบัตอ้ง
ไดม้ากขึน้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ไดแ้ก่ ความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคา้ระหว่างประเทศที่อาศัย
วฒันธรรมเป็นสื่อกลาง ดงันัน้องคก์ารต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มและปรบัตวั
ใหมี้จดุยืนที่มั่นคงในระดบัหนึง่บนเวทีเศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge-Based Economy) ทัง้นี ้
การพฒันานวตักรรมก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าใหทุ้กองคก์ารสามารถสรา้งจุดยืนที่เขม้แข็ง
ให้เพิ่มขึน้  สอดคล้องกับระบบสังคมเศรษฐกิจโลก ซึ่งถือได้ว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ มี
ความส าคญัต่อการศึกษาหลายประการ อนัเนื่องมาจากยุคของโลกโลกาภิวตัน ์(Globalization)  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา ที่จ  าเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาที่มีอยู่เดิมนัน้ เปลี่ยนมา
มีความทนัสมยัที่ตอ้งกา้วทันเทคโนโลยีและสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อท า
การแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศกึษาที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้แลว้การพฒันาคณุภาพ
ทางดา้นการศกึษาจ าเป็นตอ้งมีการน าเอานวตักรรมการศกึษามาประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาดา้น
การศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาจ านวนผู้เรียนที่เพิ่มมากขึน้ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทนัสมยั การผลิตและการพฒันาสื่อใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหเ้พิ่มมากขึน้แต่ใช้
ระยะเวลาที่สัน้ลง การประยกุตใ์ชน้วตักรรมในระบบการบรหิารจดัการดา้นการศกึษา ก็มีสว่นช่วย
ใหก้ารใชท้รพัยากรการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ, 2553, น. 60) 
สอดคลอ้งกบัปัจจยัขา้งตน้ คนไทยจึงขาดในเรื่องของการคิดเชิงสรา้งสรรค ์ส่งผลใหส้ินคา้ใหม่ ๆ 
นวัตกรรมต่าง ๆ ไม่เกิดขึน้ในเมืองไทยมากมายนัก แต่ตรงกันขา้มสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบ
ลอกเลียนแบบ เช่น การลอกเลียนแบบเพลง ภาพยนตร ์ที่เนน้การผลิตเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่าย 
ฯลฯ ดังนั้น สิ่งส  าคัญที่คนไทยในสังคมปัจจุบันต้องมีการพัฒนาก็คือ การส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรค์ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ต่อไป (สุทธิชัย 
ปัญญโรจน์, 2555)  สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้ทุกประเทศต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและพฒันายทุธศาสตรห์ลกัๆ ของประเทศดว้ยวิธีการคิดที่สรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจที่สามารถเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
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การก าหนดวิสยัทศันท์ี่ชดัเจนในเวทีระดบัโลก และองคก์ารตอ้งปรบัเปลี่ยนการพฒันาตวัเองไปสู่
การเป็นองคก์ารที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
พรอ้มทั้งการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององคก์าร จากการท างานบริบทของสังคม
ภายในประเทศเป็นบริบทของสงัคมโลก เพื่อใหส้ามารถเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเพียงองคก์ารผู้
สง่ออกไปสูอ่งคก์ารขา้มชาติ (พิเชษฐ์ วงศเ์กียรติข์จร, 2553, น. 23) 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ในยทุธศาสตรท์ี่ 8 ไดก้ าหนดถึงการพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ไวด้งันี ้คือ 
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละเชิง
สงัคม 8.2 พฒันาผูป้ระกอบการใหเ้ป็นผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยี 8.3 พฒันาสภาวะแวดลอ้ม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศยัการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจยั พืน้ฐานที่มีความไดเ้ปรียบ 
ทัง้ดา้นแรงงาน ทรพัยากรธรรมชาติ และการน าเขา้เทคโนโลยีส  าเรจ็รูปจากต่างประเทศมากกว่า
การสะสมองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมลูค่าเพิ่มสงูตกอยู่กบัประเทศผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยี การลงทุนวิจยัและพฒันา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ประยุกตแ์ละใชป้ระโยชน์ ยงัไม่เพียงพอที่จะขบัเคลื่อนประเทศสู่สงัคม
นวตักรรม  อีกทัง้ความกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีไดส้ง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัง้เชิง
เศรษฐกิจและสังคมไปทั่ วโลก โดยประเทศที่ มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต ้
สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น และสวีเดน ลว้นเป็นตน้แบบส าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า หากตอ้งการเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จ าเป็นตอ้งปรบัตวั เรียนรู ้และมุ่งเนน้
การวิจยัพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหก้า้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดงันัน้การพฒันา
ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน ใหมุ้่งเนน้ความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดประเด็นการวิจัยของชาติแบบบูรณาการที่ตอบโจทย ์ 
การยกระดบัศกัยภาพการผลิตของภาคเกษตร อตุสาหกรรม และบรกิารท่ีเป็นฐานเดิม และการต่อ
ยอดขยายฐานการวิจยัใหม่ดว้ยการพฒันานวตักรรมที่ยกระดบัคณุภาพสงัคมและการด ารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม การส่งเสริมพัฒนา
บคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะที่สงูขึน้ การพฒันาหน่วยงานทดสอบและรบัรองมาตรฐานในระดบั
สากล การด าเนินมาตรการเพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็งของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัยและ
นวตักรรม ทัง้ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนา
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นวตักรรมต่าง ๆ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี  และ
การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ มี
ประสิทธิภาพขึน้มารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซือ้และผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านัน้ แต่สามารถพฒันาเทคโนโลยีไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562:  ออนไลน)์ 

ดงันัน้เพื่อใหป้ระเทศไทยเขา้สูส่งัคมนวตักรรม และเตรียมการกา้วสูป่ระเทศที่มีรายไดส้งู
ในอนาคต แนวทางการพฒันาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชอ้งคค์วามรู้
ทางวิทยาศาสตร ์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นวตักรรมและความคิด
สรา้งสรรคอ์ย่างเขม้ขน้ ทัง้ใน ภาครฐั ภาคธุรกิจ และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ใหค้วามส าคญัใน
การพฒันาสภาพแวดลอ้มหรือปัจจัยพืน้ฐานที่เอือ้อ  านวย ทัง้ดา้นการลงทุน การวิจยัและพฒันา 
การพฒันาบคุลากรวิจยั โครงสรา้งพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการบรหิารจดัการ 
เพื่อด าเนินการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหก้า้วสูเ่ปา้หมายดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2544 ไดก้ล่าวถึงหน้าที่ที่ภาครฐัตอ้งพัฒนาการศึกษา โดยระบุไวใ้นหมวด 9 เทคโนโลยี
ทางการศกึษา มาตราที่ 63 มีความวา่รฐับาลจะตอ้งใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุใหมี้การผลิตและ
พฒันาเอกสารทางวิชาการ ไดแ้ก่ แบบเรยีน หนงัสือทางวิชาการ ต ารา สื่อสิ่งพิมพอ์ื่น วสัดอุปุกรณ ์
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรง่รดัพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  อีกทัง้จดัใหมี้เงิน
สนับสนุนการผลิต มีการใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทัง้นี ้ตอ้งเปิด
โอกาสใหมี้การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 65 ที่ใหมี้การพัฒนาบุคลากรทั้งดา้น
ผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู ้ความสามารถและทักษะในการผลิต 
รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคณุภาพและประสิทธิภาพ จากความส าคญัขา้งตน้ไดชี้เ้ห็น
ไดว้่าการศึกษามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศ ประกอบกบัในยคุปัจจบุนัที่เป็นยคุ
แห่งโลกาภิวตัน ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูข่าวสารสารสนเทศทกุดา้นอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การที่จะ
พฒันาคุณภาพทางการศึกษาที่ตอบรบัต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกยุคปัจจุบนัได้
อย่างมีคณุภาพนัน้ ผูน้  าจ าเป็นตอ้งสรา้งภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ เนื่องจากถือเป็นปัจจยั
ที่ส  าคัญอย่างยิ่งขององค์การ เพราะผู้น  าคือผู้ที่ มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสรา้งให้
บคุลากรในองคก์ารมีความคิดและแนวทางในการสรา้งสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ๆ ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่องคก์าร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2562: ออนไลน)์ ดงัผลการส ารวจของ Robert & Jeff (2010: 
Online) ที่พบว่า ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้น  าขององค์การ (CEO) เป็นบุคคลที่ มีบทบาทส าคัญที่
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ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์การมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ เริ่มต้น
วิวฒันาการมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 19 ราวปีค.ศ. 1950 ที่เนน้การวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่เพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์ซึ่งในปัจจบุนันวตักรรมไดเ้ขา้
มาปรบัปลี่ยนวิธีการคิด ที่ท  าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อหาขอ้สรุปหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในเชิง
สรา้งสรรคข์ององคก์าร โดยนวตักรรมนัน้เกิดขึน้จากการน าความรูแ้ละใชแ้นวความคิดใหม่ เพื่อ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ที่มีประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ทักษะ 
และประสบการณท์างเทคโนโลยี หรือการใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งที่มีอยู่แลว้มาพฒันาต่อยอดใหเ้กิด
ผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลิตใหม่หรอืบรกิารใหม่ เพื่อสนองตอบความตอ้งการของตลาด ถือได้
ว่านวัตกรรมนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการ ในการเพิ่มศักยภาพและสรา้งความ
ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั รวมทัง้สรา้งโอกาสทางการตลาดและความส าเร็จใหแ้ก่ธุรกิจ ดงันัน้
องคก์ารจะชนะคู่แข่งขนัดว้ยสิ่งที่ดีกว่า เหนือกว่าและมีความแตกต่าง จึงเกิดขึน้ไดจ้ากนวตักรรม 
(เสน่ห ์จุย้โต: 2554, น. 35-43) 

 สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF:  HEd)  ที่ ได้ แ ส ด งถึ ง ระบ บ คุณ วุฒิ ก า รศึ ก ษ า
ระดบัอดุมศึกษาของประเทศ ที่ประกอบดว้ย ระดบัคณุวฒุิ คณุภาพของบณัฑิต สาขาวิชา ความ
เช่ือมโยงต่อเนื่องของระดบัคณุวฒุิ มาตรฐานผลการเรียนรู ้ซึ่งจะเพิ่มสงูขึน้ตามระดบัของคณุวฒุิ 
ลกัษณะของหลกัสตูรที่ระบุไวใ้นแต่ละระดบั ระยะเวลาที่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัปริมาณการเรียนรู ้
ของผูเ้รียน การส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์
รวมทั้งการด าเนินการที่ สร้างความเช่ือมั่ นในประสิทธิผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอดุมศึกษา ว่าสามารถท าการผลิตบณัฑิตใหบ้รรลคุณุภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้สอดคลอ้งกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทยใน 5 ดา้น ดงันี ้1) ดา้นคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
คือ การพัฒนาการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรบัผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
สว่นรวมความสามารถในการปรบัวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม โดยใชด้ลุยพินิจทางค่านิยม 
ความรูส้ึกของผูอ้ื่น ค่านิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดา้น
คณุธรรมและจรยิธรรม การพฒันานิสยัและการปฏิบตัิตนตามศีลธรรมทัง้ในเรื่องสว่นตวัและสงัคม 
2) ด้านความ รู้ (Knowledge) คื อ  มี องค์ความ รู้ในสาขาวิชาอย่ างกว้างขวางและเป็น
ระบบ  ตระหนกัรูห้ลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้ง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึก
คิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
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กระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
คือ ความสามารถในการคิดและใชค้วามรูค้วามเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะหแ์ละการแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม เม่ือตอ้งเผชิญกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ใหม่ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and responsibility) คือ ความสามารถในการแสดงถึงภาวะผูน้  า 
การท างานเป็นทีม มีความคิดรเิริ่มในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเอง
และของกลุม่ มีความรบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและสงัคม และสามารถวางแผนและพฒันาการเรยีนรู ้
ของตนเอง 5) ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills) คือ ความสามารถ
ในการเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูเชิงตวัเลขอย่าง
เหมาะสม อีกทัง้มีความสามารถทางดา้นการสื่อสารทัง้การพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งนอกจากผลการเรียนรู ้ที่กล่าวมาทั้ง 5 ด้านนี ้แล้ว ในบางสาขาวิชายังมีความ
ตอ้งการทกัษะทางกายภาพระดบัสงู เช่น การวาดภาพ การแกะสลกั การเตน้ร  า ดนตรี พลศึกษา 
การแพทย ์และวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มเติมการเรียนรูท้างดา้นทกัษะพิสยั
ดว้ย (Domain of Psychomotor Skill) (ศภุชยั ยาวะประภาษ และคณะ: 2557) 

นอกจากนีส้งัคมไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการเป็นผูน้  าทางนวตักรรม เนื่องจากช่วยสรา้ง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่องคก์ารในระยะยาว เพราะผู้น  าเป็นผู้ที่สามารถก าหนดทิศทางของ
องคก์าร ผลสมัฤทธ์ิขององคก์ารจึงขึน้อยู่กับความสามารถของผูน้  าและนวตักรรม กระบวนการ
นวตักรรมจึงเป็นเครื่องมือของผูน้  าทางนวตักรรม เพื่อน าพาองคก์ารสูค่วามเป็นเลิศดว้ยนวตักรรม
ที่เป็นผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และการบริการ ผูน้  าทางนวตักรรมจึงถกูมองว่า หากนวตักรรมเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในองคก์าร ผู้มี
บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนงานนวตักรรมจึงเป็นผูน้  าทางนวตักรรม (อรอนงค ์โรจนว์ฒันบลูย:์ 
2553) ทัง้นีไ้ม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน่วยงานทางการศกึษาหรือบทบาทในหน่วยงานภาคเอกชนอื่น 
ผู้น  าทางนวัตกรรมจะเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังว่า  จะสามารถน าความรู ้ความสามารถด้าน
นวตักรรมมาใชใ้นการพฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจดัการองคก์าร
ตอ้งสอดรบักบัระบบสงัคมฐานความรู ้ที่เนน้การใชอ้งคค์วามรูพ้ฒันาวตัถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงถือ
ไดว้่านวตักรรมสามารถใชใ้นการจัดการและแกไ้ขปัญหาไดทุ้กประการ นวตักรรมจึงถูกก าหนด
และใชใ้นองคก์ารที่เนน้ความทันสมัยและประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผูน้  าทางนวัตกรรมจึงมี
บทบาทที่กวา้งขวางตามบรบิทตา่ง ๆ ขององคก์าร (นิกร ยาสมร และคณะ: 2560 :  ออนไลน)์ 
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คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งที่ท  าให้ผู้น  าสามารถปฏิบัติงานให้ได้
นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
คณุภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงใน
การสรา้ง พฒันา และเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบนัอดุมศกึษาก็คือ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัอดุมศกึษา ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมก่อนไปปฏิบตัิงาน ดงันัน้จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบนัอดุมศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรม ดว้ยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยมีจึงความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความ
คาดหวงัในการเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยมุ่งหวังใหไ้ดคุ้ณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมใหเ้กิดกับ
บณัฑิต เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การเสนอชุดฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมดียิ่งขึน้ไปนอกจากนีอ้ีกแนวคิดที่มีความส าคัญต่อการเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมคือ แนวคิดของ  Jeffery H. Dyer Hal B. Gregersen Clayton & M.  
Christensen (2011) ที่ได้สรุปองค์ประกอบที่ส  าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิง
นวตักรรมไว ้5 ดา้น คือ การเช่ือมโยง การตัง้ค าถาม การสงัเกต การมีเครือข่ายสมัพนัธ ์และการ
ทดลอง 

องคป์ระกอบดังกล่าวนัน้สามารถท าการพัฒนาใหเ้กิดผลลพัธใ์นเชิงประจักษ์ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และเม่ือเรากลบัไปพิจารณาถึงแนวทางหลกัของการศกึษาเรื่องคณุลกัษณะภาวะผูน้  าแลว้ 
จะเห็นว่าแนวทางของการศึกษาส่วนใหญ่มกัใหค้วามสนใจต่อคุณลกัษณะและบทบาทของผูน้  า 
(Role of Leadership) โดยมีมมุมองที่มุ่งเนน้ผูน้  าเป็นศนูยก์ลาง (Leader-Centric Perspective) 
ทั้งแนวทางดั้งเดิม (Classical  Approach) ที่มีพืน้ฐานส าคัญจากการจัดการเชิงวิทยาศาสตร ์
(Scientific Management) โดยมีการตัง้สมมติฐาน ก าหนดตวัแปร ทดลอง และวดัผลการทดลอง
ในกรณีต่าง ๆ หรือแนวทางดา้นมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ใหค้วามส าคัญต่อผูน้  าใน
ฐานะของผูบ้ริหารงานตามอ านาจหนา้ที่ หรือแนวทางตามลกัษณะ (Trait Approach) และแนว
ทางดา้นรูปแบบ (Style Approach) ที่มุ่งเนน้ตวับุคคลที่เป็นผูน้  า หรือแมแ้ต่แนวทางตามทฤษฎี 
(Path Goal Theory) ของ Hersey, Blanchard (1993) ก็ตาม ที่ ให้ความส าคัญอย่างมากกับ
อิทธิพลจากคณุลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้  า ในการสรา้งแรงจงูใจ ทศันคติ และความประพฤติ
ของผูต้าม (Howell and Shamir, 2005; Sydänmaanlakka, 2003) 
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สถาบนัอดุมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัทัง้ของรฐัและเอกชนเป็นแหล่งพฒันาก าลงัคนที่มี
คุณภาพ โดยท าหนา้ที่ผลิตบัณฑิตสู่สังคมตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงู การวิจยัเพื่อสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้การบริการวิชาการแก่
สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการที่มี
ความรูค้วามสามารถเป็นจ านวนมาก ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสรา้งองคค์วามรูว้ิชาการและ
นวัตกรรม  และเตรียมคนให้มีความพร้อ มในการพัฒ นาประเทศชาติ  จึ งกล่าวได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หรือเป็นองคก์รขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะต้องด าเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็น
สถาบนัอดุมศกึษา เพื่อที่จะน าประเทศไปสูส่งัคมที่พึงปรารถนาในที่สดุ (ส  านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2551) ในดา้นการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษานัน้จะมีความแตกต่างจากการบรหิาร
องคก์ร โดยทั่วไป กล่าวคือ การด าเนินงานของสถาบนัอดุมศึกษาจะมีลกัษณะเฉพาะในประการ
หลกัที่ส  าคญัรว่มกนั ประการหลกัที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพสงูสู่สงัคม และการ
บรหิารจดัการในสถาบนัอดุมศกึษาที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ที่มีความแตกต่าง
กันตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ประการส าคัญรองลงมา คือ การบริหารวิชาการหรือ
หลักสูตรที่เป็นสิ่งสะท้อนความเช่ียวชาญหรือเขม้แข็งของสถาบันนั้น การบริหารการเงิน การ
บรหิารบคุลากรสายสนบัสนนุ การบรหิารงานวิจยั การบรหิารงานบรกิารวิชาการแก่ชมุชน รวมทัง้
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหลกัของแต่ละสถาบัน 
ภายใต้หลักการของความมีอิสรภาพในการด าเนินการ (Autonomy) และความมีเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) (ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ซึ่งการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น  สิ่งส  าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องมีก็คือ องคค์วามรูต้่าง ๆ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยอาศัย
ความรูเ้ป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสรา้งความเติบโตและความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพทางวิชาการ และรกัษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้(Knowledge-based Economic) นั่นเอง การที่ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน ์
ส่งผลใหค้วามรูเ้ป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เนื่องจากวิสยัทศันอ์าเซียน 
2020 ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ที่ไดส้นบัสนนุใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่าง ๆ อาทิ ดา้นการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต การฝึกอบรม 
การสรา้งนวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการท างานและการประกอบการ รวมถึงการ
เขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภายใตป้ระเด็น
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หลักส าคัญ ไดแ้ก่ ส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นวิชาการและการพัฒนา ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
กระบวนการรวมตวัของอาเซียน (ส านกัความสมัพนัธต์่างประเทศ. 2562:  ออนไลน)์ 

ส าหรบัที่ผ่านมาของพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้มีปัญหาเกิดขึน้หลายดา้น ที่
ส  าคญัคือทางดา้นคณุภาพการศกึษาที่สง่ผลใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ในหลายมิติ ดงันัน้ในการจดัท า
แผนบูรณาการดา้นการศึกษาของพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จึงจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ที่ครบถว้น เพื่อใหก้ารบูรณาการดา้นการศึกษากบัทุกภาคส่วนเกิดผลส าเร็จ รองรบัสู่การ
พฒันาขีดความสามารถของแต่ละพืน้ที่ สอดคลอ้งกบันโยบายและทิศทางการท างานของรฐับาล 
ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและพืน้ที่ เศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่  12 (พ.ศ.2560-2564) และประยุกตแ์นวทางใน
การขับเคลื่อนงานดา้นการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อมิติของการพัฒนา
ประเทศ ทัง้มิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยกลไกประชารฐัตามนโยบายของ
รฐับาลประกาศรว่มกนัว่าในปี พ.ศ.2561 ตอ้งท าใหก้ารศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปีแห่ง
การพฒันาคณุภาพการศกึษา ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม ดว้ยการยดึหลกัการท างาน
แบบบรูณาการ มีการสื่อสารเพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง พรอ้มกบัสรา้งและพฒันาภาวะผูน้  าเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานไดอ้ย่างมีหลักการจนเกิดผลส าเร็จ
ต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ.  2562 ข:  ออนไลน)์ บรบิทของการจดัการศึกษาในพืน้ที่สามจงัหวดั
ชายแดนใตมี้ความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายประการ ทัง้ดา้นการเมือง เชือ้ชาติ  ศาสนา วฒันธรรม 
และประวตัิศาสตร ์โดยที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชือ้สายมลายูซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ที่มีค่านิยม
ตามวิถีชีวิตของมสุลิมในการเลา่เรียนศาสนาอนัมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในทกุ ๆ 
ดา้น รวมถึงดา้นการศึกษา ซึ่งในทศันะของอิสลามนัน้มสุลิมที่ดีจะตอ้งเป็นผูท้ี่ยึดมั่นกบัหลกัค า
สอนของอิสลาม เป็นวิถีในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และการรูจ้ักศาสนาควรจะต้องผ่าน
กระบวนการศึกษาดา้นอิสลามที่มีความเขม้ขน้ มีคุณภาพที่ท  าใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวิตตาม
วิถีทางศาสนาไดอ้ย่างเคร่งครดั ผูป้กครองจึงนิยมส่งบุตรหลาน เขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม (เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ,์ 2552) ผูน้  าทางศาสนาและผูน้  าทอ้งถิ่นจึงเป็นกลุ่มคนที่
คนในทอ้งถิ่นใหก้ารยอมรบัและไวว้างใจมากที่สดุ เนื่องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูท้ี่จะน าข่าวสารไป
เผยแพรแ่ก่ชมุชน และมีบทบาทชีน้  าชมุชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่เคารพนบัถือของชมุชน ดงันัน้
การจดัการศกึษาจงึจ าเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรูห้ลายดา้นที่เขา้ถึงสถานการณท์างการศกึษาทัง้ระบบ
โดยปราศจากอคต ิและอาศยัความรว่มมือของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่น ทัง้หน่วยงานภาครฐั
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สว่นกลาง สว่นภมูิภาค องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน และผูมี้สว่น
ไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ มีสว่นรว่มในการพฒันาการศกึษารว่มกนั 

สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้มหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน 
ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบดว้ย 4 สถาบัน ไดแ้ก่
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์และมหาวิทยาลยัฟาฏอนี โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพสู่สงัคม และจดัการ
ศึกษาเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้นภูมิภาคและพฒันาทอ้งถิ่นใหมี้ความยั่งยืน สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของภาครฐัการบริหารและการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2560 – 2562 ที่มุ่งเนน้การ
พัฒนาศักยภาพของคนในสงัคม โดยเร่งรดัการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดบั ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ วิถีชีวิต วฒันธรรมของพืน้ที่อย่างแทจ้ริง เปิดโอกาสใหผู้น้  า
ทางศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิและทุกภาคส่วนในพืน้ที่ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดการศึกษา 
สง่เสรมิพฒันาความรู ้ทกัษะ อาชีพ และขยายโอกาสทางการศกึษา โดยเฉพาะทนุการศกึษาทัง้ใน
และต่างประเทศ ที่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของประชาชน การรบัรองสถานภาพที่
มั่นคงของบุคลากรที่ส  าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแรงงานให้
สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจในพืน้ที่ เพื่อเป็นโอกาสเช่ือมโยงกับการพัฒนาของประเทศเพื่อน
บา้นในประชาคมอาเซียน (ส านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560)  

จากภาพรวมการจัดการศึกษาทัง้สี่มหาวิทยาลยั พบว่า มีการด าเนินงานภายใตส้งักัด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบการควบคุมคุณภาพตามเกณฑ์ที่ส  านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด โดยในปีการศกึษา 2561 พบวา่ มหาวิทยาลยัทัง้สี่แห่งมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามแนวทางที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ     (มคอ. 2) ของแต่ละหลักสูตร และควบคุมโดยสภาวิชาชีพตาม
เงื่อนไขของแต่ละหลกัสตูร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ทุกหลกัสตูรสามารถพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตาม
เกณฑท์ี่ก  าหนด อีกทัง้สี่มหาวิทยาลยัไดมี้การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตามแนวทางการบริหาร
จัดการของแต่ละหลกัสตูร จากการสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามขอ้มูลที่
ปรากฏในระบบ CHE-QA ตามฐานขอ้มลูกลาง พบว่า ทุกหลกัสตูรมีผลลพัธด์า้นการด าเนินงาน
ตามกรอบ TQF อยู่ในระดบัดีขึน้ไป รวมถึงการด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษา 
พบว่า ส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมมีการ บูรณาการพัฒนาผู้เรียนเพื่อตอบสนองตามเกณฑ์การ
พฒันาผูเ้รียนที่ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด และมุ่งพฒันาอตัลกัษณท์ี่สถาบนั
แต่ละแห่งไดก้ าหนดไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2562: ออนไลน์) ทั้งนีจ้ากการสัมภาษณ์ผูแ้ทน
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ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนักศึกษา พบว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ไดมุ้่งเน้นในการ
ปลกูฝังในดา้นการสรา้งนวตักรรม จึงท าใหบ้ณัฑิตที่ส  าเรจ็การศึกษาขาดการบ่มเพาะและเตรียม
ความพรอ้มในดา้นดังกล่าว อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร โดยเนน้การบรูณาการเพื่อใหก้ารจดักิจกรรมตา่งๆ มี
โครงการนอ้ยลง และแต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองผลลพัธต์ามจุดเนน้ของทางมหาวิทยาลยั
ก าหนด ท าใหน้กัศกึษาไดร้บัการพฒันาในดา้นที่สถาบนัมุ่งเนน้เพียงเท่านัน้  ขาดการสง่เสรมิและ
พัฒนาดา้นความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์อีกทั้งนักศึกษาตอ้งมีการปรบัตัวในการเรียน เนื่องจากใน
มหาวิทยาลยัเป็นสงัคมที่มีความหลากหลายทางพหุวฒันธรรม และมีจัดการเรียนการสอนที่ใช้
ภาษาไทย ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีปัญหาดา้นการสื่อสารภาษาไทย ท าใหต้อ้ง
ปรบัตวัอย่างมากในการเรียน ประกอบกบัสภาพปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึน้ สง่ผลต่อการพฒันา
การศึกษาในพืน้ที่ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีขอ้จ ากดัในดา้นสถานการณค์วามมั่นคงในบางพืน้ที่ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยตอ้งทบทวนกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ที่ เกิดขึน้  การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จัดการเรียนรูต้ามความตอ้งการของผู้เรียนเท่านั้น ทั้งนีก้ารจัด
การศกึษาตอ้งพฒันาก าลงัคนบนความตอ้งการของประเทศ และมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ชมุชนดว้ย รวมถึงมหาวิทยาลยัมีความตอ้งการใหผู้ร้บัผิดชอบในการจดัการศกึษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสรา้งโอกาสที่ดีในอนาคตใหแ้ก่นักศึกษา เช่น สอนเสริม
ภาษาองักฤษ ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเสริมสรา้งคณุลกัษณะเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของสถานประกอบการ เช่น การเป็นเจา้ของกิจการที่มีความคิดสรา้งสรรคห์รือมีการ
สรา้งนวตักรรม เป็นตน้ นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณต์วัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต พบว่า ภาพรวมคณุภาพ
บณัฑิตมีความรูใ้นดา้นวิชาการดี มีความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสถานการณต์่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ยงัขาดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาปรบัปรุง
ระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัขาดคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ซึ่งเป็นสิ่ง
ส  าคญัในยคุของการเปลี่ยนแปลง 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่านักศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มีพืน้ฐานการศึกษาใน
เบือ้งตน้มาจากโรงเรียนปอเนาะที่ระบบการศึกษามีลกัษณะเฉพาะ มุ่งเนน้การศึกษาดา้นศาสนา
โดยศึกษาจากพระมหาคัมภีรอ์ัลกุรอานซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับหลักการด าเนินชีวิตในทุกมิติ มุ่ง
พัฒนาใหเ้ป็นผูท้ี่อยู่ในศีลธรรม ส่งเสริมกันในการกระท าความดีและหา้มปรามกันไม่ใหก้ระท า
ความชั่ว ไม่ใชก้ารวดัประเมิณผลดว้ยคะแนนหรอืเกณฑก์ารสอบเลื่อนชัน้ แต่จะวดัประเมินผลจาก
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ความสามารถในการท่องจ าพระมหาคมัภีรอ์ลักุรอานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ตรงตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม และสามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้ับผูอ้ื่นไดด้ว้ย เม่ือจบ
จากโรงเรียนดงักลา่วเม่ือเขา้สู่สถาบนัอดุมศกึษาที่มีความแตกต่างในหลายดา้น จึงมีความจ าเป็น
ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ทัง้ดา้นระบบการศึกษา สงัคมพหุวฒันธรรมการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูค้นที่มีความหลากหลาย ทัง้ดา้นความเช่ือและการปฏิบตัิอาจเป็นอปุสรรคในการ
ในช่วงเริ่มตน้ รวมถึงความเคยชินเก่า ๆ ที่เก่ียวกบัการยอมรบัและใหค้วามเคารพเช่ือฟังต่อบรรดา
ครูในโรงเรียนปอเนาะ ผู้น  าศาสนา ผู้น  าท้องถิ่นเป็นส าคัญ ที่เป็นผู้ทรงความรูใ้นด้านศาสนา
โดยตรง เม่ือมาศกึษาที่มหาวิทยาลยั ผูส้อนอาจไม่ใช่ผูรู้ฉ้พาะในดา้นศาสนา เพราะจะตอ้งศึกษา
ในวิทยาการต่าง ๆ มากขึน้ที่แตกต่าง ทัง้ในดา้นเนือ้หา กระบวนการเรียนการสอน ที่ตอ้งใชท้กัษะ
ในดา้นต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ การคิดวิเคราะห ์จึงตอ้งมีการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบับรบิทใหม่นีด้ว้ยเช่นกนั  

และเป็นที่รับรูอ้ย่างกว้างขวางว่าในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพื ้นที่ที่ มี
ลกัษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ รฐับาลมีนโยบายเพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชานในชาติใหมี้ความเท่าเทียมเสมอภาค โดยกรอบทิศทางยงัคง
ความต่อเนื่องในประเด็นที่ได้รับการยอมรบัจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2555–2557 ซึ่งนอ้มน ายทุธศาสตรพ์ระราชทาน "เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา" และ"
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งเอกภาพ การบรูณาการของทกุ
หน่วยงานเพื่อแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ การเพิ่มประสิทธิภาพของเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏิบตัิงานใน
พืน้ที่ และการด าเนินกระบวนการพดูคยุเพื่อสนัติสขุสง่เสรมิการเรยีนภาษาไทย ภาษามลาย ูภาษา
มลายูถิ่น ภาษาอาหรบั และภาษาต่างประเทศที่ส  าคญั โดยด าเนินการในทุกระดบัการศึกษา ให้
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู ้การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกดา้น รวมทัง้เป็นศกัยภาพ
ส าคัญในการเตรียมความพรอ้มรองรบัการติดต่อสื่อสาร และเช่ือมสัมพันธ์  ภายในประชาคม
อาเซียน รวมถึงโลกอาหรบัดว้ย   ส  าหรบังบดบัไฟใตปี้ 2562 จ านวน 12,025.3 ลา้นบาท กระจาย
อยู่ในกระทรวงและหน่วยงานระดบักระทรวง รวมถึงองคก์รอิสระ รวม 16 หน่วยงานที่ส  าคญั เช่น 
กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จ านวน 3,821 ล้านบาท 
กระทรวงกลาโหม 1,518 ล้านบาท (แยกตามเหล่าทัพ) กระทรวงมหาดไทย 1,601 ล้านบาท 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากบั 1,419 ลา้นบาท และศนูยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 1,958 ลา้นบาท เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพตาม
นโยบายของรฐับาล (ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้.ศ. 2560 – 2562) 
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ผูว้ิจยัเห็นวา่นวตักรรมและคณุลกัษณะภาวะผูน้  า เป็นสิ่งที่มีคณุค่าและมีความส าคญัต่อ
บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาหรือไปท างานในองค์กรต่าง  ๆ บัณฑิตจึงควรมีลักษณะพิเศษที่
แตกตา่งจากภาวะผูน้  าทั่วไป จงึมีความสนใจศกึษาการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ส าหรบันักศึกษาของมหาวิทยาลยัในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะภาวะ
ผู้น  าเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองคค์วามรูด้้านทฤษฎีภาวะผู้น  า  ทฤษฎี
นวตักรรม และดา้นการพฒันาภาวะผูน้  า อนัจะเช่ือมโยงไปสู่องคป์ระกอบของผูน้  าเชิงนวตักรรม 
ซึ่งจะช่วยผลกัดนัใหผู้บ้ริหารในองคก์ารต่าง ๆ น าไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบตัิ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเองและผูร้ว่มงานใหมี้ศกัยภาพเหมาะสมตอ่สภาพขององคก์ารแห่งนวตักรรมต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง

นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
2. เพื่อสรา้งชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
3.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง

นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ความส าคัญของการวิจัย 
การพัฒนาก าลังคนรุ่นใหม่ให้มีภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม เป็นสิ่งส  าคัญในการพัฒนา

ประเทศที่สามารถท าให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็ ทัง้ทางการเมือง สงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้นีบ้คุคลที่มีภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม จะมีสมรรถนะ
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์คิดใหม่ท าใหม่ สามารถปฏิบตัิงานที่มุ่งความส าเรจ็ของเปา้หมาย มีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจในการท างาน สามารถท างานเชิงรุก พัฒนางานใหป้ระสบผลส าเร็จ กลา้เสี่ยง และ
พรอ้มรบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาในปัจจุบันจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลผู้มี
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม มีมมุมองและวิสยัทศันท์ี่มุ่งมั่นจรงิจัง มีพลงัในการพฒันางาน
สู่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม และใชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันัน้งานวิจยัครัง้นีส้ามารถท าใหท้ราบแนวทางในการพฒันาชุด
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การพัฒนานักศึกษาใหมี้ความโดดเด่นดา้น
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คุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมตามนโยบายชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเนน้การพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูง สู่การมีมาตรฐานในระดับสากล 
สอดคล้องกับการจัดการการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา
คณุภาพใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม และเป็นแนวทางใหส้ถาบนัอดุมศึกษามี
บรบิทใกลเ้คียง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลลพัธต์่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

ป ระชาก รที่ ใช้ ใน ก าร เส ริม ส ร้า งคุณ ลักษณ ะภาวะผู้ น  า เชิ งน วัต ก รรม 
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก  4 สถาบันได้แก่
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นีมี้จ  านวนทัง้สิน้  17,951 
คน แบง่เป็น 3  ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัในการเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ใชใ้นการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตมี้ รวมทัง้สิน้ 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คณาจารยท์ี่มีคณุสมบตัิ
ตามที่ผูว้ิจยัก าหนดในบทที่ 3 จ านวนมหาวิทยาลยัละ 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 1 คน อาจารย ์
2 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้ 12 คน (ตามคณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทที่ 3) กลุม่ที่ 2 
ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวนมหาวิทยาลยัละ 2 
คน  ผูใ้ชบ้ณัฑิตที่มีบณัฑิตจากทัง้ 4 มหาวิทยาลยัสงักดั ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงาน
ภาครฐั 1 คน และผูใ้ชบ้ัณฑิตจากหน่วยงานภาคเอกชน 1 คน รวมมหาวิทยาลัยละ 2 คน รวม
ทัง้สิน้ 8 คน (ตามคณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทที่ 3)  

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังในการ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ประชากรเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 – 4  ปีการศึกษา 2562 จาก 4 สถาบนั จ านวน
ทัง้สิน้ 17,894 คน 
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ระยะที่ 2 การสรา้งชุดฝึกอบรมเพื่อสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ประชากรที่ใชใ้นการสรา้งชุด
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 7 คน (ตามคณุสมบตัิที่ผูว้ิจยัก าหนดไวใ้น
บทที่ 3) 

ระยะที่  3 การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาประสิทธิผลของการใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตวัแทน
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562 ที่สมคัรใจเขา้รว่มอบรม จ านวน 30 คน 

2.ตัวแปรทีศ่ึกษา  
2.1 คุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาคณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรม สรุปได ้ 5 องคป์ระกอบ ตามแนวคิดของ เจฟฟ่ี เกร เกอรเ์ซน และคริสเตนเซน (Jeff 
Dyer, Hal Gregersen & Clayton M. Chistenser, 2011) ดงันี ้

2.1.1 คณุลกัษณะการเชื่อมโยง  
2.1.2 คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 
2.1.3 คณุลกัษณะการสงัเกต 
2.1.4 คณุลกัษณะการมีเครือข่ายสมัพนัธ ์
2.1.5 คณุลกัษณะการทดลอง 

2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิผลชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ มีตวัแปรที่
ศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

2.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยมีการวดั 3 สว่น คือ 
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2.2.2.1 การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม pre-test, post- test  
 2.2.2.2 การศกึษาพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
2.2.2.3 การศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม หมายถึง  การแสดงออกของผู้น  าที่ มี 
สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และลักษณะทางสังคมใน กระบวนการของการสรา้งสรรค ์ 
ความสามารถในการเขา้ถึงปัญหาหรือโอกาสที่สลบัซบัซอ้น คน้พบแนวทางในการด าเนินการใหม่ๆ  
หรือไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ความสามารถในการสรา้งสมัพันธภาพของกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สรา้งความไวว้างใจสมาชิกภายในองค์กร สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การเป็นผู้ที่มีทั้ง
ความคิดและพฤติกรรมในทางสรา้งสรรคท์ี่มีอยู่ในตนเอง ไดแ้ก่ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีการ
วิเคราะห์ที่ดี คิดแบบบูรณาการ มีจินตนาการ มีความกระตือรือรน้ มีการวางแผนงานที่ดี มี
วิสยัทศัน ์มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความคล่องแคล่วกระตือรือรน้ มีความสามารถในการปรบัตวั
เพื่อการพัฒนาไดด้ี มีความกลา้เสี่ยงกลา้เปลี่ยนแปลงยอมรบัความลม้เหลวหรือผิดพลาดเปิด
อิสระทางความคิดการท างานเป็นทีมการช่ืนชมยินดียกย่องหรือมอบรางวัลให้แก่ตนเองและ
ผูร้ว่มงานสรา้งความภาคภมูิใจรกัและศรทัธาในผลงาน และมีความสามารถพิเศษในการสรา้งมิตร
สมัพันธ ์เนน้การท างานเป็นทีมแบบการมีส่วนร่วม เนน้การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้การ
ท างานจงึเกิดความส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 

2.1 การเช่ือมโยง หมายถึง คุณลักษณะ กระบวนการหนึ่ งของความคิด
สรา้งสรรค ์ที่เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปมาผสมผสานกนั ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆท่ีเรียกวา่ นวตักรรม ที่เกิด
จากกระบวนการคน้หาค าตอบที่ถกูตอ้ง การสงัเกตที่น่าสนใจ การพดูคยุที่หลากหลายแลว้น าไปสู่
การทดลองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลสมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และ
ลกัษณะที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จรงิแลว้ คือ การเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  

2.2 การตัง้ค าถาม หมายถึง กระบวนการขัน้ตอนในการท าความเขา้ใจกบัสิ่งต่าง 
ๆ คือการตัง้ค าถามเชิงสาเหต ุเพื่อใหเ้ขา้ใจลกึซึง้ว่าท าไมสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นอย่างนัน้ ประกอบดว้ย
เคล็ดลับต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระดมค าถาม การบ่มเพาะการคิดค าถาม ติดตามอัตราส่วนค าถาม
ค าตอบของคณุ และการจดบนัทกึค าถามที่ส  าคญั  

2.3 การสงัเกต หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกนั เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถหุรือปรากฏการณต์่าง ดว้ยความละเอียด
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ถ่ีถว้น รอบคอบ เพื่อหารอ่งรอยที่มาหรือเหตผุลต่าง ๆ และน าไปสู่การคน้พบประเด็นส าคญัที่ถูก
บงัอยู่ได ้

2.4 การมีเครือข่ายสมัพนัธ์ หมายถึง การสรา้งความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้น
เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรม รวมทัง้การน าความหลากหลายของอื่นมาสรา้งเป็น
ระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และ ขยายความคิดรว่มกบัผูอ้ื่นเพื่อไดม้มุมองที่สะทอ้นกลบัความ
แตกตา่งหลากหลาย การตนเองใหมี้มนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหลก็ของสงัคมได ้

2.5 การทดลอง หมายถึง การน าขอ้สงัเกต การตัง้สมมุติฐานต่าง ๆ มาคน้ควา้
ทดลอง เพื่อน าความคิดในจินตนาการนัน้มาสูก่ารปฏิบตัิไดจ้รงิ การน าความคิดมาทดลองโดยการ
สรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบกบับางกลุ่ม ซึ่งลว้นแลว้แต่ช่วยท าใหเ้กิด
ความคิดที่ควบแน่นและชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ 

2. สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

3. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะของภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม
ส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หมายถึง กระบวนการสรา้งชดุ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการ
เรียนรูจ้ากประสบการณมี์ 4 ประการตามแนวคิดของโคลบ์ (Kolb,1984:21) คือ 1) ประสบการณ ์
(Experience) 2) การสะทอ้นความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) 3) ความเขา้ใจ
เกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) 4) การทดลองหรือประยุกต์
แนวคิด (Experiment or Application) โดยการตรวจสอบความตรงของเนื ้อหาและความ
สอดคลอ้งของชดุฝึกอบรม 

4.การศกึษาประสิทธิผลผลของชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของภาวะผูน้  า
เชิงนวัตกรรมส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  หมายถึง 
กระบวนการในการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมและการประเมินผลชุดฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองชดุฝึกอบรม
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมกบัเกณฑท์ี่ก  าหนด ประกอบดว้ย  3 ส่วน
คือ 
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4.1 การทดสอบก่อนการฝึกอบรม (pre-test) และหลงัการฝึกอบรม (post- test) 
หมายถึง กระบวนการในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมและการประเมินผลชุดฝึกอบรมกับกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองจากชดุฝึกอบรมกบัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

4.2  การศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หมายถึง พฤติกรรมของ
นกัศึกษาที่เขา้รบัการฝึกอบรมที่สะทอ้นคณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม หมายถึง ความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาที่เขา้รบัการฝึกอบรมที่มีต่อชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และงานวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อ

ท าการศึกษา องค์ป ระกอบของคุณ ลักษณ ะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต ้โดยมีผลวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และงานของวิจยั
มาสนบัสนนุความคิดเห็นไว ้และไดก้รอบแนวคิด ดงันี ้

แนวคิดในการศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบั
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยสงัเคราะหจ์ากนกัวิจยั ดงันี ้ 

 1. Jeff Dyer, Hal Gregersen และ  Clayton M. Chistenser (2011 )  2. จุ
รีวรรณ จันพลา (2559, น. 53-57) 3.  อรชร ปราจันทร ์(2561: บทคัดย่อ) 4. อรอนงค์ โรจน์
วัฒนบูลย ์(2553: บทคัดย่อ)  5. Higgins, James M. (1995) 6. Tidd and others (2001, pp. 
313-340) สรุปแนวคิดองคป์ระกอบคุณลักษณะของภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมส าหรบันักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  องค์ประกอบได้แก่ 1) การเช่ือมโยง   
2) การตัง้ค าถาม 3) การสงัเกต 4) การมีเครอืข่ายสมัพนัธ ์5) การทดลอง 

2. แนวคิดในการสรา้งชุดฝึกอบรม เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดการ
พฒันานกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาตามกระบวนการเรยีนรูข้องโคลบ์ (Kolb. 1984, p. 41) โดยใช้
วิธีสอนที่เน้นการเรียนรูจ้ากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู ้มีความเช่ือว่าการเรียนรูจ้ากการกระท าจริง ผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม่โดยเริ่มจากการ
รบัรูปั้ญหา คิดหาแนวทางแกไ้ข ลงมือปฏิบตัิจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบตัิ ผูเ้รียนจะเป็น
ผูส้รา้งความรูข้องตนเอง เกิดการปรบัเปลี่ยนความรูเ้ดิมใหเ้ป็นความรูใ้หม่ ซึ่งจะเป็นความรูท้ี่มี
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ความหมายต่อผูเ้รียน สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจรงิได ้ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นการ
คิด และการกระท าจนก่อใหเ้กิดการเรียนรู ้วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณมี์ความคิดที่เป็นหลกั
ส าคญัคือ เป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณข์องผูเ้รียน ที่เกิดจากการกระท าจนท าใหเ้กิดความรู้
ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ของผูเ้รียนท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่ายความรู้อย่างกวา้งขวาง และมีการ
สื่อสารดว้ยการพดูหรือเขียนเพื่อสงัเคราะหค์วามรู ้องคป์ระกอบของการเรยีนรูจ้ากประสบการณมี์ 
4 ประการคือ  

2.1 ประสบการณ์ (Experience) โดยผูจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นผูช้่วยให้
ผูเ้รียนน าประสบการณเ์ดิมของตนมาพฒันาเป็นองคค์วามรู ้ 

2.2 การสะทอ้นความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผู้
จดักิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเกิดการ
เรียนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่างลกึซึง้  

2.3 ค ว า ม เข้ า ใ จ เกิ ด ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด  (Understanding and 
Conceptualization) ผู้เรียนเกิดความเข้าใจน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดย
ผูเ้รียนเป็นฝ่ายริเริ่มแลว้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรูช้่วยเติมใหส้มบูรณห์รือแนะแนวทาง และผูเ้รียน
เป็นผูส้านตอ่จนเกิดความคิดรวบยอด  

2.4 การทดลองหรือประยุกตแ์นวคิด (Experiment or Application) ผูเ้รียน
ไดน้ าเอาการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ใหม่ไปประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะหรือสถานการณอ์ื่น ๆ จนเกิดเป็นแนว
ปฏิบตัิของผูเ้รียนเอง  

3. วิธีการจดัการเรียนรู ้ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้การเรียนรูเ้ชิงรุกที่ฝึก 
ทักษะการมีส่วนร่วม ในกระบวนการท าความเข้าใจสืบค้นหาค าตอบ อภิปราย บูรณาการ 
ความคิด น าเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดรว่มกนั โดยมีวิธีการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

3.1 การบรรยาย และการอภิปราย  
3.2 การเรียนรูจ้ากการท างานจากกรณีศกึษา 
3.3 วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ 
3.4 กระบวนการกลุม่  
3.5 การประเมินผล 

โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารเรียนรูไ้ดเ้นน้กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ดา้นการใชว้ิธีการสอนที่
หลากหลาย ดงันี ้

1. การเรยีนรูโ้ดยใชท้ีมเป็นฐาน 
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2. การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
3. การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

การจดักิจกรรมการฝึกอบรมในลกัษณะตา่ง ๆ 
1.การจัดการเรียนรูเ้ชิงลึก การเรียนรูโ้ดยใชท้ีมเป็นฐาน ผูร้บัการอบรมศึกษาดว้ย

ตนเอง ผูร้บัการอบรมทดสอบรายบุคคล ผูร้บัการอบรมทดสอบรายกลุ่ม ผูร้บัการอบรมสะทอ้น
ความคิด ผูร้บัการอบรมท างานเป็นทีมแกโ้จทยปั์ญหา 

2. การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มีขัน้ตอนกระบวนการก าหนดปัญหา ท าความ
เขา้ใจปัญหา น าเสนอแผนการศึกษาคน้ควา้ ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ สงัเคราะหค์วามรู ้ประเมิน
ค่าค าตอบและน าเสนอและประเมินผล 

3. การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ประกอบด้วนขั้นตอนดังนี ้ ขั้นให้ความรู้
พืน้ฐาน ขัน้กระตุน้ความสนใจ ขัน้จดักลุ่มรว่มมือ ขัน้แสดงความรู ้ขัน้สรุปสิ่งที่เรียนรู ้ขัน้น าเสนอ
ผล 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดมา
ประมวลกนัเขา้เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยั โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
ดงัภาพประกอบ 1 ดงันี ้
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แนวคิดเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศกึษา 
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 
 

ทฤษฎีเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำ    
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

- Jeff Dyer, Hal Gregersen & Clayton 
M. Chistenser (2011)   
- ทฤษฏีชุดฝึกอบรม โคล์บ (Kolb,1984:21) 
      - กระบวนการ Active learning 
      - การประเมินผล 
      -  ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา
เกี่ยวภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม 
- พฤติกรรม คุณสมบัติ ที่แสดงออกถึงการมี
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อชุดฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

 

คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ 
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
1.                1. การเชื่อมโยง 

 2. การตั้งคำถาม 

 3. การสังเกต 

 4. การมีเครือข่ายสัมพันธ์ 

 5. การทดลอง 

 
 

ชุดฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ของภาวะผูน้  าเชิงวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยั
ไดศ้ึกษา แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุด
ฝึกอบรม วิธีการจัดการเรียนรู ้(Knowledge Management) บริบทของการจัดการศึกษาของ
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดน้  าเสนอตามล าดบั
ต่อไปนี ้ 

1. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกับผู้น าเชงินวัตกรรม 
1.1 ความหมายของคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

การสรา้งนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ในองคก์ารเป็นบทบาทที่ส  าคัญอย่างยิ่งของผูน้  าหรือ
ผูบ้รหิารยคุใหม่ซึง่จ  าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม (Innovative leadership) ซึ่งนกัวิชาการได้
ใหค้วามหมายภาวะผูน้  าเชิง นวตักรรม ไวด้งันี ้ 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553, น. 179) กล่าวว่า ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม 
หมายถึง คณุลกัษณะของผูน้  าที่ใชพ้ลงัแห่งคณุลกัษณะของตนเองในดา้นสมรรถนะ บุคลิกภาพ 
บทบาท และลกัษณะทางสงัคม ขบัเคลื่อนใหบ้คุลากรสามารถสรา้งนวตักรรม เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่องคก์าร  

แวน ดี  เว็น และ ชู (Van de Ven and Chu. 1998) กล่าวว่า ภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมเป็นการแสดงออกถึงคณุลกัษณะของผูน้  าที่มีความคิดรเิริม่ มีความกระจ่างชดัในภารกิจ
ความรบัผิดชอบ มีการสะทอ้นกลบัผลการประเมินการ ปฏิบตัิงานที่ครบถว้น เนน้การท างานอย่าง
จรงิจงั สมัพนัธภาพของกลุม่บคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีความ ไวว้างใจสมาชิกภายในองคก์าร  

พอตเตอร ์และ มอลอช (Porter and Malloch. 2010) กล่าวว่า ภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมเป็นคุณลกัษณะของผูน้  า ที่ใชก้ระบวนการของการสรา้งสรรคบ์ริบททางนวัตกรรมให้
เกิดขึน้ในองคก์าร การสรา้งบทบาทการเป็นผูน้  า นวตักรรมและการใชบ้ทบาทผูน้  านวตักรรมอย่าง
สรา้งสรรค ์รวมทัง้การก าหนดโครงสรา้ง การตดัสินใจสั่งการสภาพแวดลอ้ม เครือข่ายพนัธมิตรใน
การท างาน และอปุกรณต์่าง ๆ ในการสนบัสนนุการคิดและการทดสอบในเชิงนวตักรรม 
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เวส และ เลการด์ (Weiss and Legrand.2011: 36 - 37) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรม คือ การแสดงออกของผู้น  าที่ มีความสามารถในการเข้าถึงปัญหาหรือโอกาสที่
สลบัซบัซอ้น และคน้พบแนวทางในการด าเนินการใหม่ ๆ หรือไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน โดยผูน้  าหรือ
ผู้บริหารจะต้องมีความฉลาดทางนวัตกรรม ( Innovative intelligence) เพื่อช่วยให้สามารถ
ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาในสถานการณจ์รงิไดด้ีขึน้ และช่วยใหเ้กิดนวตักรรมในองคก์ารมากขึน้
อีกดว้ย  

แอดจิ  (Adjei. 2013) ได้ให้ค านิยามภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม  ว่าเป็นการ
สงัเคราะหรู์ปแบบภาวะผูน้  าต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการที่จะมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใน
การท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดค้ิดเพ่ือจะผลิตผลงาน และการใหบ้รกิารอย่างสรา้งสรรค ์ 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม เป็นการแสดงออกถึงคณุลกัษณะของผูน้  าที่มี
สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท ความสามารถในการเข้าถึงปัญหาหรือโอกาสที่สลับซับซ้อน 
สามารถคน้พบแนวทางในการ ด าเนินการใหม่ ๆ เนน้สมัพนัธภาพของกลุ่มบุคลากรที่มีคณุภาพ 
และมีความไวว้างใจสมาชิกภายในองคก์าร รวมทัง้ใชก้ระบวนการของการสรา้งสรรคบ์ริบททาง
นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนใหบุ้คลากรสามารถสรา้งนวัตกรรม ในการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตและการใหบ้รกิารอย่างสรา้งสรรค ์

1.2 คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม 
ขวญัชนก โตนาค (2556, น. 138 -140) ที่ไดว้ิเคราะหอ์งคป์ระกอบคณุลกัษณะภาวะ

ผูน้  าเชิงนวตักรรม สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ มีรายละเอียด ดงันี ้
1. บุคลิกภาพภายใน  ( Internal Personality) ได้แก่  ความคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking)  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  (Analysis)  คิ ด บู รณ า ก า ร  ( Integrative Thinking)  
มีจินตนาการ (Imagination) รอบคอบไม่ประมาท (Careful) ซื่อสตัยส์จุริต (Integrity) มีจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ (Public Consciousness) มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) และมีปฏิภาณไหว
พรบิ (Sagacious)  

1.1 ความคิดสรา้งสรรค ์Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดไดอ้ย่างหลากหลาย รูปแบบหลากหลายแง่มุม ไม่ยึดติดกับกรอบงานหรือวิธีกระบวนการรูป
แบบเดิม มีความตื่นตวักบัขอ้มลูหรือสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ส ารวจหาขอ้มลูความรูท้ี่สรา้งสรรค ์
หยิบใชข้อ้มูลสารสนเทศใหม่ ๆ ประกอบการพัฒนาความคิดการตัดสินใจ สามารถประยุกตใ์ช้
แนวคิดวิธีการสิ่งเก่า ๆ มาพฒันาต่อยอดแตกตา่งจากของเดิม เพื่อเกิดแนวคิดเหนือความคาดหวงั
น าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์าร 
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1.2 การวิเคราะห ์(Analysis) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
ขอ้มลูสถานการณห์รือสิ่งที่จะวิเคราะหไ์ดอ้ย่างรอบคอบ เป็นระบบสามารถวิเคราะหส์ถานการณ์
และแนวโนม้ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยใหเ้หตผุลประกอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.3  คิดบรูณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถเช่ือมโยง
ความรูข้อ้มลูสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธก์นัเก่ียวขอ้งกนั มาบูรณาการผสมผสานรวมกันไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีเหตผุลเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันไดอ้ย่างสมบูรณ์ สามารถผสมผสานทรพัยากรที่มีอยู่
น  ามาบรหิารในการจดัการรว่มกนัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาหรอืเกิดนวตักรรม 

1.4 มีจินตนาการ (Imagination) หมายถึง การคิดเป็นภาพที่มองเห็นเป็น
ภาพที่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นคนที่มีความคิดตามฝันมองการณ์ไกล รูจ้ักสรา้ง
เรื่องราวง่าย ๆ มาเปรียบเทียบเพื่อใหเ้กิดการเขา้ใจสถานการณ์ การใชจ้ินตนาการสรา้งสรรค์
นวตักรรมที่เป็นไปไดเ้ป็นที่ยอมรบั สามารถเชื่อมโยงเปา้หมายขององคก์าร 

1.5 รอบคอบไม่ประมาท (Careful) หมายถึง การปฏิบตัิงานหรือประการใด 
ๆ บนพื ้นฐานของความมีสติตลอดเวลา ผ่านการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
ตรวจสอบความถกูตอ้งและความพรอ้มก่อนลงมือปฏิบตัิจรงิ เพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด 

1.6 ซื่อสัตยส์ุจริต (Integrity) หมายถึง การบริหารงานและด าเนินงานบน
ความเหมาะสมมีความจริงใจตรงไปตรงมา ท างานดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีหลักฐาน
ประกอบครบถว้น แสดงออกอย่างเหมาะสมตรงตามความจรงิทัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

1.7 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง การมี
จิตใจที่อยากท างานเพื่อผูอ้ื่น เพื่อสังคมหรือชุมชน มีจิตใจเป็นผูใ้หมี้ความเสียสละทั้งแรงกาย 
แรงใจ เวลา กระท าหรือปฏิบตัิดว้ยความสมคัรใจ เต็มใจ ปลืม้ใจ ในสิ่งที่ไดท้  าเพื่อเกิดประโยชนต์่อ
ผูอ้ื่นและสงัคม 

1.8 มีปฏิภาณไหวพริบ (Sagacious) หมายถึง การมีพลงัมีแรงใจในตวัเองที่
ใชใ้นการกระตุน้ขบัเคลื่อนการคิดและการกระท าใด ๆ ที่พึงประสงค ์เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ตัง้ไวมี้ความอยากไดอ้ยากเป็นอยากประสบความส าเรจ็อย่างไปถึงจดุหมายที่ตัง้ไว ้

1.9 มีปฏิภาณไหวพริบ (Sagacious) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวทาง
ความคิดคิดอย่างทนัทีทนัใดรูเ้ท่าทนัต่อเหตกุารณใ์นสถานการณต์่าง ๆ สามารถแกไ้ขปัญหาหรือ
แกไ้ขสถานการณไ์ดอ้ย่างทนัทีทนัใด ฉบัไว โตต้อบไดอ้ย่างทนัท่วงที  
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2. บุคลิกภาพภายนอก (External personality) ได้แก่  คล่องแคล่วว่องไว 
(Active) เอาใจใส่ (Intention and Attention) ความกระตือรือรน้ (Enthusiasm) และมีมนุษย
สมัพนัธ ์(Human Relations) ไดแ้ก่  

2.1 ความคล่องแคล่วว่องไว (Active) หมายถึง กระท าการใด ๆ ดว้ยความ
รวดเร็วกระฉับกระเฉงคล่องตัว การเคลื่อนไหวร่างกายและรวดเร็วกว่าคนธรรมดาทั่วไป มีการ
ตอบสนองที่ดีตื่นตวัตอ่สถานการณต์่าง ๆ ตลอดเวลาจะท าอย่างไม่รอชา้ไม่เฉยชา 

2.2 เอาใจใส่ (Attention) ความมุ่งมั่นตัง้ใจศึกษาขอ้มลูต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ดี
ใจจดจ่อมีสมาธิอยู่กบังานที่ท  า วิเคราะหส์ถานการณต์่าง ๆ ดว้ยความสนใจละเอียดถ่ีถว้น มุ่งมั่น
ทุ่มเทดว้ยความจรงิจงัพยายามท างานใหป้ระสบความส าเรจ็บรรลเุปา้หมาย 

2.3 ความกระตือรือรน้ (Enthusiasm) หมายถึง การขวนขวายหาความรูอ้ยู่
เสมอ มีความพยายามที่จะปฏิบตัิงานใหส้  าเร็จ กระท าดว้ยความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความ
ตัง้ใจในการท างานทกุครัง้คิดเรว็ท าเรว็กระท าอย่างทนัทีทนัใด  

2.4 มีมนษุยสมัพนัธ ์(Human Relations) หมายถึง การสรา้งสมัพนัธอ์นัดีกบั
ผูอ้ื่นมีกิรยิามารยาทที่ดีพดูคยุอย่างแจ่มใสมีไมตรจีิตท่ีดีต่อผูอ้ื่นผูอ้ื่นมองเห็นและสมัผสัไดถ้ึงความ
จรงิใจเกิดความไวว้างใจเกิดการท างานรว่มกนักบัผูอ้ื่นอย่างมีความสขุ 

3. การปฏิบตัิงาน (Operation) ไดแ้ก่ วิสยัทศันเ์พื่อการเปลี่ยนแปลง (Vision to 
change) วงสู่จุดมุ่งหมาย (Focusing) การเปลี่ยนแปลงความคิดสู่การปฏิบัติ (Adoption) การ
เลือกสรรข้อมูล (Data Selection) การแก้ปัญหา (Problem Solving) ดูรายละเอียด (Detail) 
ความพรอ้มในการปฏิบัติงาน (Availability) ความสามารถในการเรียนรู ้(Capability to learn) 
ก ารวางแผน  (Planning) ต่ อสู้ ฟั น ฝ่ าอุป ส รรค  (Battle and Overcome) พัฒ นาตน เอ ง 
(Development) ความกลา้เสี่ยง (Risk taking) ความกลา้เปลี่ยนแปลง (Leading Change) การ
ยอมรบัความลม้เหลวหรือผิดพลาด (Accept about mistake) และการประเมินผลเพื่อการพฒันา 
(Evaluation for development)  

3.1 วิสยัทัศนเ์พื่อการเปลี่ยนแปลง (Vision to change) หมายถึง การสรา้ง
เป้าหมายหรือวิสยัทศันข์ององคก์ารที่ชดัเจนกวา้งไกลมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพปัจจุบันเพื่อใหอ้งคก์รเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึน้น าไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
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3.2 มุ่งสู่จุดหมาย (Focusing) หมายถึง การปฏิบัติงานด าเนินการโดยมุ่ง
ไปสู่จดุหมายหรือวิสยัทศันท์ี่ตัง้ไวท้  างานอย่างมีทิศทางตดัสินใจเพื่อน าไปสู่โอกาสที่ดีไม่หลงทาง
หรอืท างานอย่างไรจ้ดุหมาย   

3.3 ก าร เป ลี่ ย น แป ล งค วาม คิ ด ก า รป ฏิ บั ติ  (Adoption) ห ม ายถึ ง  
การปฏิบัติงานตามที่ไดค้ิดหรือวางแผนไวไ้ดอ้ย่างมีรูปธรรมสามารถน าความคิดหรือถ่ายทอด
ความคิดเพื่อน าไปสูก่ารวางแผนและน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิและบรรลเุปา้หมายตรงตามที่คิดหรอืที่วาง
ไว ้

3.4 การเลือกสรรขอ้มูล (Data Selection) หมายถึง การศึกษาขอ้มูลอย่าง
ลึกซึง้สามารถวิเคราะห์เลือกใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งข้อมูลพิจารณามุมมองที่แตกต่าง  ๆ 
สามารถไขวค่วา้ความคิดขอ้มลูที่ดีไดข้องผูอ้ื่นอย่างเหมาะสมกบังานและองคก์ารของตนเอง 

3.5 การแกปั้ญหา (Problem solving) หมายถึง เขา้ใจถึงสาเหตขุองปัญหาที่
เกิดขึน้แยกแยะปัญหาใชว้ิธีแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมหลากหลายรูปแบบแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
รวดเรว็มีประสิทธิภาพมีการเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัปัญหาตา่ง ๆ อยู่เสมอ 

3.6 ดูรายละเอียด (Precision and Detail) หมายถึง เขา้ใจถึงรายละเอียด
ขัน้ตอนหรือขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานอย่างลกึซึง้ครบถว้นคอยสงัเกตเฝา้ดตูิดตามเหตกุารณ์
สถานการณต์่าง ๆ รอบตวัดว้ยความสนใจอยู่เสมอมีสายตาเฉียบคม 

3.7 ความพรอ้มในการปฏิบตัิงาน (Availability) หมายถึง การเตรียมตวัอย่าง
รอบดา้นทัง้ดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญาศึกษาหาความรูเ้รียนรูแ้ละท าความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ 
อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหค้วามพรอ้มเพียงในการท างานมีขอ้มลูประกอบครบถว้นมีการ
เตรียมความพรอ้มกบัลงมือปฏิบตัิจรงิ 

3.8 ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร เรี ย น รู ้  (Capability to learn)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการเขา้ใจสถานการณต์่าง ๆ รอบตวัไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคมเศรษฐกิจการเมือง
และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสบการณ์น ามาสู่การสรา้งองค์ความรูใ้ห้แก่ตนเองสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานการสรา้งนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ารเป็นประโยชนป์ระกนัสงัคม  

3.9 การวางแผน (Planning) หมายถึง ก าหนดแนวทางการด าเนินการหรือ
ปฏิบตัิงานอย่างละเอียดพิจารณาตดัสินใจเพื่อหาหนทางไปสู่ความส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์
ที่ตัง้ไว ้

3.10 ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค (Battle and Overcome) หมายถึง พยายาม
เอาชนะต่อสูช้นิดที่ว่าสูไ้ม่ถอยไม่ยอมแพก้ลา้เผชิญหนา้ไม่เจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง  ๆ ให้
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ก าลงัใจตนเองและทีมงานใหเ้กิดพลงัในการต่อสูเ้พื่อชยัชนะสามารถรบัมือกบัอปุสรรคที่ใหญ่หรือ
เลก็เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความส าเรจ็ 

3.11 พัฒ นาตน เอง (Development) หมายถึ ง  การแสวงหาความ รู้
ประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของตนเองปรบัปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารใหม่  ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็อย่างต่อเน่ือง 

3.12 ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) หมายถึง กล้าท าหรือปฏิบัติงานใน
รูปแบบใหม่ๆ แปลกใหม่ชอบความท้าทายกลา้เสี่ยงบนหลักของเหตุและผลผ่านกระบวนการ
พิจารณาไตรต่รองประเมินสถานการณห์รอืผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ในการตดัสินใจเพื่อใหเ้กิดนวตักรรม 

3.13 ความกลา้เปลี่ยนแปลง (Leading change) หมายถึง เปิดโอกาสรบัสิ่ง
ใหม่ปล่อยวาง สิ่งที่ยดึเหนี่ยวเดิม ๆ ไม่ยึดติดอดีตเอาชนะความกลวัของตนเองมีทศันคติชอบการ
เปลี่ยนแปลงฝ่ายในการเปลี่ยนแปลงค่าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาสรา้งมิติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
มีความกา้วหนา้สามารถยอมรบัและเตรียมการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้รอบ ๆ ตัว
สามารถหยิบขอ้มลูสารสนเทศแนวคิดแบบใหม่ ๆ มาใชป้ระกอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.14 การยอมรับความล้มเหลวหรือผิดพลาด (Accept about mistake) 
หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและยอมรบักบัความลม้เหลวความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน
อันเป็นผลมาจากความกล้าเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู ้สิ่ งที่ ผิดพลาดมาเป็น
ประสบการณส์รา้งโอกาสในการเรียนรูเ้พื่อน าไปสู่การแกไ้ขพฒันาปรบัปรุงและไปต่อยอดในครัง้
ต่อไป 

3.15 การเปลี่ยนแปลงเพื่ อการพัฒนา (Evaluation for Development) 
หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะหพ์ิจารณาเปรียบเทียบเพื่อ
ตดัสินว่าสิ่งที่ประเมินว่ามีผลอย่างไรมีสิ่งใดท่ีขาดตกบกพรอ่งหรือตอ้งแกไ้ขเป็นไปตามแผนปฏิบตัิ
งานที่วางไวห้รือไม่โดยมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและน าผลการประเมินมาใชข้อ้มูลในการ
พฒันาและปรบัปรุงต่อไปเพ่ือใหเ้กิดความสมบรูณข์องงานมากยิ่งขึน้ 

4. มิตรสมัพนัธ ์(Relationship) ไดแ้ก่ มีจิตใจเปิดกวา้ง (Open mind) มีสว่นรว่ม 
(Participation) การถ่ายทอดความรู้ (Instruct) การสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู ้
(Creating Learning Organization) อิสรภาพทางความคิด (Free thought) ความเขา้ใจลกัษณะ
ของบุคคล (Understanding individually) การท างานเป็นทีม (Teamwork) ดูแลติดตามแนะน า 
(Coaching)  ก า รให้ รา ง วัล ค ว าม ส า เร็ จ  (Rewarding)  ก า รพัฒ น าบุ ค ล าก ร  (Human 
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Development) การเข้าใจถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding your customers) การ
แบ่งปันภาวะผูน้  า (Super Leadership)  

4.1 มีจิตใจเปิดกว้าง (Open mind) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้า
มารว่มงานรบัฟังความคิดเห็นแนวคิดของผูอ้ื่นสามารถรว่มมือ กบัความคิดที่ขดัแยง้กบัความคิด
ของตนเองเพื่อใหเ้กิดมมุมองใหม่ที่อาจไม่คิดถึงและเปิดโอกาสใหก้บัความคิดของผูอ้ื่นทางเลือก
อื่นน าความคิดหรือแนวคิดตา่ง ๆ มาใชป้ระกอบการท างานการตดัสินใจอย่างไม่มีอคติ  

4.2 การมีสว่นรว่ม (Participation) หมายถึง ความสามารถในการโนม้นา้วให้
บุคลากรหรือผูอ้ื่นรวมถึงสงัคมชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานช่วยกันคิดช่วยกันระดม
สมองดว้ยความเต็มใจจริงใจใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถท างานไดส้  าเรจ็และ
บรรลเุป้าหมายและเม่ือสงัคมหรือชมุชนมีงานใด ๆ ผูบ้รหิารก็เขา้ไปมีส่วนรว่มกบัสงัคมดว้ยความ
เต็มใจตัง้ใจและรว่มงานกบัสงัคมอย่างเต็มความสามารถ 

4.3 การถ่ายทอดความรู ้(Instruct) หมายถึง ความสามารถในการพูดและ
การถ่ายทอดความรูท้  าให้ทุกคนเขา้ใจรบัรูไ้ดอ้ย่างชัดเจนมีเทคนิคการพูดและการถ่ายทอดที่
หลากหลายยกตวัอย่างประกอบใหเ้ขา้ใจสามารถมองเห็นภาพเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งค าถามที่สงสยั
น าไปสูก่ารปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งและประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 

4.4 การสร้างบ รรยากาศสังคมแห่ งการเรียน รู ้ (Creating Learning 
Organization) หมายถึง การสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงความรูใ้นทกุ ๆ ฝ่ายเกิดการ
พดูคยุหรือปรกึษาหารือระดมสมองสรา้งบรรยากาศสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ  านวยต่อการเรียนรูมี้พืน้ที่
ไดพ้บปะเห็นหนา้และพูดคุยสื่อสารกันพรอ้มดว้ยทรพัยากรต่าง ๆ เครื่องไมเ้ครื่องมือที่พรอ้มจะ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรูค้วามคิดจนเกิดการรวบรวมเช่ือมโยงเกิดการพูดคุย
ปรกึษาหารือระดมสมองความรูต้่าง ๆ จากการใหเ้กิดการจดัการความรูใ้นองคก์ารอย่างจริงจงัมี
การกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้(KM) อย่างต่อเน่ือง 

4.5 เปิดอิสระทางความคิด (Free thought) หมายถึง การแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างอิสระใหโ้อกาสผูอ้ื่นไดค้ิดดว้ยตนเอง สนับสนุนใหบุ้คลากรเกิดมมุมองเกิดแนวคิด
ใหม่ๆ สรา้งบรรยากาศที่สนกุสนานผ่อนคลายความคิดการทดลองไม่ท าตนเป็นผูมี้อ  านาจหรือไปตี
กรอบความคิดหรือปิดกัน้ความคิดของผูอ้ื่น 

4.6 ความเขา้ใจในลกัษณะบคุคล (Understanding Individuality) หมายถึง 
เขา้ใจความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคลเขา้ใจประสบการณค์วามคิดลกัษณะนิสยัความสามารถ
ความถนัดรวมถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลสามารถดึงความสามารถความรูป้ระสบการณ์
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ของแต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชนม์อบหมายงานไดต้รงตามศกัยภาพและความสามารถของแต่ละ
บคุคลเพื่อใหเ้กิดศกัยภาพสงูสดุ 

4.7 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การรว่มมือรว่มใจปฏิบตัิงาน
กบัสมาชิกบูรณาการความรว่มมือจากหลายๆ ฝ่ายสนับสนุนใหเ้กิดการท างานเป็นทีมมุ่งเนน้ให้
บคุลากรเห็นถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดมสมองช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันแบ่งปันความคิดที่กว้างขวางโดยไม่มีอคติร่วมมือรวมพลัง คิดค้น สืบค้น มี
จดุมุ่งหมายรว่มกนั  

4.8 ดูแล ติดตาม แนะน า (Coaching) หมายถึง การเฝ้าดูติดตามความ
คืบหนา้ของงานอย่างต่อเนื่องเม่ือเกิดปัญหาหรืออปุสรรคใด ๆ ใหค้  าปรกึษาค าแนะน าใหก้ าลงัใจ
ท าหนา้ที่เปรียบเสมือนโคช้หรอืที่เลีย้งในการชีท้างใหผู้ร้ว่มงาน 

4.9 การใหร้างวลัความส าเรจ็ (Rewarding) หมายถึง การช่ืนชมยินดี ยกย่อง 
หรอืมอบรางวลัใหแ้ก่ตนเองและผูร้ว่มงานสรา้งความภาคภมูิใจรกัและศรทัธาในผลงาน 

อลิน และ ลินดก์ริน (Ailin และ Lindgren. 2008: 98 - 103) ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  าดา้น
นวตักรรมที่สนบัสนุนใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้  า
ดา้นนวัตกรรมตอ้งมี วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน และต้องมีการ
ส่งเสริมบนพืน้ฐานความเช่ือที่ว่า นวัตกรรมเป็นกลไกที่ส  าคัญในการขับเคลื่อนองค์การเขา้สู่
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ภาวะผูน้  าดา้นนวตักรรมจ าเป็นตอ้งมีพนัธกิจส าคญัในการสรา้งภาวะ
ผูน้  าดา้นนวัตกรรม มุ่งเน้นการใช้ภาวะผูน้  าเชิง    กลยุทธ์ โดยส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมของ
องค์การ เพราะภาวะผู้น  าด้านนวัตกรรมมีบทบาทที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการนวัตกรรมของ
องคก์าร ดงันัน้ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจึงตอ้งน ามาใชท้ัง้ในระดบักลยทุธแ์ละระดบัปฏิบตัิการดา้น
นวัตกรรม กล่าวคือ ผู้น  าต้องมีเทคนิคในการจัดการนวัตกรรม และผู้น  าจะต้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการมีเครือข่ายและพนัธมิตรดา้นนวตักรรมดว้ย  

แชงก์ (Chuang. 2010) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมตอ้งการความส าเรจ็ในการจดัการนวตักรรมในการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงโดยสรา้ง
องคก์รแห่งการเรียนรูผ้่านการขยายการเรียนรูอ้งคก์ร คณุลกัษณะส าคญัของคณุลกัษณะของผูน้  า
เชิงนวตักรรมเป็นองคป์ระกอบหลกัของการเรียนรูอ้งคก์รและสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่มีประสิทธิภาพ
ผลกัดนัการริเริ่มของบุคคล ปัจจยัที่พฒันาคณุลกัษณะของผูน้  าเชิงนวตักรรม ประกอบไปดว้ย มี
ความรูด้า้นนวตักรรม และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมิตร มีมนุษยส์มัพนัธก์บัผูบ้ริหารและ
พนกังาน มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความรูด้า้นประชาสมัพนัธก์ารตลาด   
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ชารล์ี (Charles. 2011) กลา่ววา่ คณุลกัษณะผูน้  านวตักรรม ประกอบดว้ย  
1. ความคิดสรา้งสรรค์ ผู้น  าจะตอ้งเป็นผู้มีความคิดสรา้งสรรค์ เป็นผู้ริเริมสิ่ง

ใหม่ๆ ใหเ้กิดขึน้ในการท างาน 
2. มีการสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมใหก้บับคุคลอย่างตอ่เนื่อง 
3. มีแรงขับ คือ ความตอ้งการที่จะประสบความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน มี

พลงั ความคิดรเิริม่และการท างานที่ทุ่มเท 
4. ความเช่ือมั่นในตนเอง คือ ความเช่ือมั่นในความรูแ้ละความสามารถที่ตนมีอยู่ 

เป็นความรูส้กึถึงความสามารถของตน 
คิท (Keith. 2011) กลา่ววา่ องคป์ระกอบของผูน้  าเชิงนวตักรรม (Component of the 

innovative leader) มีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ความรูด้า้นนวตักรรม นวตักรรมเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเห็นไดจ้ากงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ชนะเลิศ ผูป้ระกอบการที่สรา้งธุรกิจผ่าน
พฤติกรรมความเสี่ยง และองค์กรที่สามารถจัดการสิ่งท้าทายโดยการยอมรบักฎของเกมสไ์ด ้
คุณลักษณะของผู้น  าเชิงนวัตกรรมไม่จ าเป็นต้องท าให้เกิดความคิ ดดี  ๆ ที่ จะท าให้เกิด
ความก้าวหน้าขึน้โดยคนในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนความคิด จิตใจ และการมองไปในอนาคต
ขา้งหนา้ องคก์รตอ้งมีการเชื่อมโยงวิสยัทศันใ์หม่ ก าหนดจดุหมายปลายทางที่เช่ือมโยงกบัภารกิจ 
ค่านิยม และความเช่ือเขา้ดว้ยกนั ซึ่งมีตวัอย่างที่ผูน้  าเป็นผูค้ิดใหโ้อกาสหรอืรเิริ่ม เช่น Jack Welch 
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท General Electric (GE) หรือ Bill Gates เป็น CEO ของบริษัท 
Microsoft รวมถึง Steve Jobs ผูบ้รหิารสงูสดุของ Pixar/Apple และ Andy Groves ผูบ้รหิารระดบั
สูงสุดของบริษัท (Intel) เป็นต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้เกิดความเช่ือมโยงกันของ
วิสัยทัศน ์โดยมีพันธกิจที่ชัดเจน มีพันธสัญญา และมีวัตถุประสงคร์่วมกันขององคก์รจากผูน้  า
ระดับสูง (Top management commitment) คือ การมีส่วนร่วมก าหนดเก่ียวกับการประสบ
ความส าเร็จของนวตักรรม การท านาย ปรบัเปลี่ยนแนวคิด วิธีการด าเนินการปกติ การเสริมแรง
เก่ียวกับพันธสัญญา ความกระตือรือรน้ การสนับสนุน ความตอ้งการพันธสัญญาระยะยาวใน
โครงการใหญ่ หรือการคน้หาความขดัแยง้ในระยะสัน้ นวตักรรมเป็นสิ่งไม่แน่นอนอาจไม่ปรากฏ
ออกมารวดเร็ว สิ่งส  าคัญคือ ผู้บริหารสูงสุดต้องยอมรบัความเสี่ยงเพราะไม่แน่ ว่าจะประสบ
ความส าเรจ็หรือลม้เหลว องคก์รตอ้งเตรียมการกบัความเสี่ยงยอมรบัความลม้เหลว มนัเป็นโอกาส
ในการเรียนรูแ้ละพัฒนาซึ่งเราตอ้งไม่มีความสับสนในผูน้  า ไม่มีเนือ้หาหรือวิธีการว่าจะพัฒนา
ระบบนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑห์รือกระบวนการอย่างไรอยู่ที่ความช่ืนชอบขององคก์ร ซึ่ งเก่ียวกบั
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การสรา้งสรรคโ์ครงสรา้งองคก์ร และความสามารถเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความกา้วหนา้ 
องคก์รมีการปกครองตามล าดับชัน้ที่เหนียวแน่น ท าใหเ้กิดการบูรณาการระหว่างหนา้ที่กับการ
สื่อสาร แบบ Top-down และ One-way ส่งผลให้การสื่อสารเกิดความไม่สะดวก การไหลของ
ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นไปแบบทางเดียว รวมถึงการท างานขา้มสายงานและการปฏิบตัิงานรว่มกนั ที่อาจ
เกิดความผิดพลาดในสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งส  าคัญในการประสบความส าเร็จ ดังนั้น
โครงสรา้งองคก์รมีอิทธิพลต่องานภายในองคก์ร สิ่งที่ส  าคัญก็คือ โครงสรา้งตอ้งมีความยืดหยุ่น 
การด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ อยู่ภายใตก้ารตดัสินใจโดยอตัโนมตัิ 

2. ผู้บริหารต้องท าตัวเป็นผู้น  าในการสรา้งนวัตกรรม ( Innovators-in-chief) 
เนื่องจากผูบ้ริหารมีความรบัผิดชอบโดยตรงที่จะผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรม โดยผูบ้ริหารระดับสูง
ตอ้งมีความมุ่งมั่นในการน าองคก์รไปสู่องคก์รสรา้งนวตักรรม   สรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความคิด
สรา้งสรรค ์การเปิดโอกาสใหทุ้กคนในองคก์รไดค้ิดสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอแนวความคิด  (Idea)  
ไดอ้ย่างอิสระ  กลา้ที่จะเสี่ยงน าเอาแนวความคิดดี ๆ ไปพฒันา รวมทัง้การใชร้างวลัเป็นตวักระตุน้
ใหบุ้คลากรขององคก์รไดค้ิดสรา้งสรรคง์าน เช่น บิลเกตส ์ผูบ้ริหารดา้นนวตักรรมที่แทจ้ริง ที่สรา้ง 
Microsoft จนประสบความส าเรจ็ 

3. การน าและสรา้งแรงจูงใจ ใหพ้นักงานสรา้งนวตักรรมเป็นเรื่องส าคัญ หลาย
องคก์รจะมีระบบการใหผ้ลตอบแทนหรือรางวัลแก่พนักงานที่สรา้งนวัตกรรมได ้ซึ่งถือ เป็นการ
ปฏิบตัิที่ดีแต่นัน้ไม่เพียงพอ องคก์รไม่ควรวดัเฉพาะผลที่ออกมา และใชร้างวลัหรือเงินเดือนเป็น
ตวักระตุน้จูงใจใหพ้นกังานมีความคิดสรา้งสรรค ์เรื่องของนวตักรรมมีความละเอียดอ่อนซบัซอ้น
กว่านั้น ผู้บริหารพึงให้ความสนใจตรวจสอบทัศนคติโดยทั่วไปของผู้จัดการ หัวหน้ างานและ
พนักงานว่าเป็นคนที่ชอบริเริ่ม ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง การมีขอ้มูล
เก่ียวกบัค่านิยม และพฤติกรรมของพนกังานจะท าใหป้ระเมินสถานการณไ์ดว้่าบคุคลในองคก์รมี
พืน้ฐานที่จะเป็นคนมีความคิดสรา้งสรรคเ์พียงใด จะไดมี้การอบรม ปฐมนิเทศ สรา้งระบบบริหาร
และสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีเอือ้อ  านวยและจงูใจใหพ้นกังานมีความสนใจ ใฝ่เรียนรูส้รรคส์รา้ง
สิ่งใหม่ ๆ มากขึน้แทนที่จะใชร้างวลัเป็นแรงบนัดาลใจ 

4. มีระบบวดัผลและประเมินคุณค่าของนวัตกรรมที่สรา้งขึน้ว่ามีผลกระทบต่อ
องคก์รมากนอ้ยเพียงใด เพราะนวตักรรมไม่ใช่การสรา้งสิ่งใหม่เท่านัน้ แต่ตอ้งท าเงินดว้ย  

5. ตอ้งมีการประสานงานและรว่มมือกนัทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุที่จะ
ท าใหก้ารสรา้งนวตักรรมประสบผลส าเรจ็ 
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6. ตอ้งพยายามเจาะใจลูกคา้แบบทะลุทะลวงเพื่อเก็บขอ้มูล โดยไม่ตอ้งรอให้
ฝ่ายตลาดเป็นคนส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ พนักงานทุกคนทุกระดบัพึงใส่ใจหาขอ้มลูและ
แบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้ใหก้นัและกนั เพราะทกุอย่างที่พนกังานท านัน้ลว้นแต่เพื่อองคก์รสรา้ง
ความพงึพอใจใหล้กูคา้ทัง้นัน้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้่าลกัษณะของผูน้  าเชิงนวตักรรม คือ ผูท้ี่มีองคป์ระกอบ
ต่าง ๆประกอบดว้ย บคุลิกภาพภายใน บคุลิกภาพภายนอก มีผลการปฏิบตัิงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
และมีความสามารถพิเศษในการสรา้งมิตรสมัพนัธ ์กล่าวคือเป็นผูท้ี่มีทัง้ความคิดและพฤติกรรม
ในทางสรา้งสรรคท์ี่มีอยู่ในตนเอง ไดแ้ก่ ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์มีการวิเคราะหท์ี่ดี คิดแบบบรูณา
การและมีความรอบคอบทัง้ยงัประกอบดว้ยจิตใจที่ดีมีความซื่อสตัย ์มีจิตสาธารณะ มีไหวพริบดี 
ทางด้านกายภาพมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อการพัฒนาได้ดี  มีความคล่องแคล่ว  
กระตือรือรน้ เอาใจใส่และมีสมาธิกับงาน มีผลการปฏิบตัิงานที่ดี มีการวางแผนงานที่ดีเพราะมี
วิสัยทัศน์ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความฉลาดในการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
แกปั้ญหาต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีจิตใจเปิดกวา้งคิดกวา้งมองไกล 
เนน้การท างานเป็นทีมแบบการมีส่วนรว่ม เนน้การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้การท างานจึง
เกิดความส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
จากผลการส ารวจของ โรเบอรท์ และ เจฟ Robert and Jeff (2010) พบว่า ผูบ้ริหาร

สงูสดุหรือผูน้  าขององคก์าร (CEO) เป็นผูท้ี่สามารถผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมในองคก์ารมากที่สดุ 
การที่ผูน้  ามีภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจะส่งผลให ้เกิดการสรา้งสรรคน์วตักรรมที่จะช่วยสรา้งคณุค่า
และมลูค่าเพิ่มแก่องคก์ารและประเทศชาติในระยะยาว ส่งผล ดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัใหก้บัองคก์ารและประเทศชาติไดอ้ย่างตอ่เนื่อง เม่ือพิจารณาถึง ความส าคญัของภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมแลว้จะมีความส าคญั ดงันี ้ 

คามิลลิ และ คณะ (Carmeli and others. 2010) ไดศ้ึกษาถึงความส าคัญของ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมที่มีต่อองคก์าร ดงันี ้

1. สามารถกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการท าสิ่งใหม่ๆ 
ใหเ้กิดขึน้ซึง่เป็นผลดีต่อการปฏิบตัิงาน  

2. สามารถสะท้อนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตามได้อย่าง
ครบถว้นและชดัเจน 

3. ท าใหบ้คุลากรในองคก์ารมีจดุเนน้หรือเปา้หมายรว่มกนัในการปฏิบตัิงาน  
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4. ท าใหบ้คุลากรในองคก์ารเกิดสมัพนัธภาพที่ดีภายในกลุม่  
5. ท าใหบ้คุลากรในองคก์ารเกิดความไวเ้นือ้เช่ือใจระหวา่งกนัในการท างาน  

ราวเดอร ์(Loader. 2016) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมมีความส าคัญมาก 
ดงันี ้ 

1. ภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของผูน้  าจะสามารถก าหนดทิศทางขององคก์าร
อย่างมีกลยุทธ์เชิง นวตักรรม เพื่อการไดเ้ปรียบในเชิงของการแข่งขนัและในเชิงของคุณภาพของ
ผลผลิต 

2. บุคลากรในองคก์ารจะไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กิดความรว่มมือ รว่มใจในการ
ท างาน มีความเชื่อใจ ระหวา่งกนั  

3. บุคลากรในองค์การจะได้รับการสื่อสารที่ชัดเจนในกระบวนการและ
ขัน้ตอนและสามารถมองเห็นเป้าหมายในเชิงสรา้งสรรคท์ี่เป็นจริงที่สามารถปฏิบตัิงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายได ้

4. ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของผู้น  าจะสามารถสรา้งแรงบันดาลใจให้กับ
บคุลากรใหส้ามารถ ปฏิบตัิงานไปสูว่ิสยัทศันข์ององคก์ารได ้

5. ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมสามารถสรา้งวฒันธรรมองคก์ารที่เนน้การสรา้ง
นวตักรรมได ้กล่าวโดยสรุป ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมมีความส าคญัต่อการบริหารงานของบคุลากร
ในองคก์าร คือ ช่วยกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน มีจุดเนน้หรือ
เปา้หมายรว่มกนัในการ ปฏิบตัิงาน เกิดสมัพนัธภาพที่ดีภายในกลุม่ เกิดความไวเ้นือ้เช่ือใจระหวา่ง
กนัในการท างาน สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บับุคลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงานไปสู่วิสยัทศัน์
ขององคก์าร นอกจากนี ้ยงัเป็นประโยชนต์่อองคก์ารในการก าหนดทิศทางขององคก์ารอย่างมีกล
ยทุธเ์ชิงนวตักรรมเพื่อการไดเ้ปรียบในเชิงของการแข่งขนั และในเชิงของคณุภาพของผลผลิต การ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดว้ยวิธีการในเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างมีกลยทุธ ์การสรา้ง นวตักรรมใหม่ในการผลิต
หรือปรบัปรุงการผลิตสินคา้และการบริการ การบริหารจัดการดว้ยวิธีการท างานในรูปแบบของ
เครือข่ายและองคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่มีความคาดหวงัเพิ่มขึน้
จากการใชบ้รกิารขององคก์าร และสามารถสรา้งวฒันธรรมองคก์ารเชิงนวตักรรมได ้

โดยสรุปแลว้ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมมีความส าคัญต่อองคก์รเป็นอย่างมากใน
ฐานเป็นเครื่องมือของผูน้  าองคก์รที่จะใชใ้นการบริหารจัดการ การมีภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมจะ
ส่งเสริมใหผู้น้  าองคก์รบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ น าพาทีมงาน คณะท างาน และองคก์ร
ไปสูเ่ปา้หมายที่วางไวไ้ด ้ 
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1.3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  
อนุสรา สุวรรณวงศ ์(2562: ออนไลน)์ กล่าวถึงการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม  

วา่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์ปัจจบุนัที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองคก์รต่าง  ๆ ไม่เวน้แมก้ระทั่ง
องคก์รที่เคยประสบความส าเรจ็มาแลว้ ในขณะเดียวกนัหากมองในมมุกลบัการเปลี่ยนแปลงนีก้็
สรา้งโอกาสใหม่ๆทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนมุมมองและ
ทศันคติ ดงันัน้การสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึน้ในองคก์รจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูบ้ริหาร
จะตอ้งใชท้ัง้เทคนิคในการบริหารจดัการ (Management) และความเป็นผูน้  า (Leadership) เพื่อ
น าพาองคก์รสู่ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงได ้ดังนัน้การพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจึง มี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งนวตักรรมการน า (Innovation of Leading) 

ผูบ้ริหารมีบทบาทในการระดมทรพัยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อสนบัสนนุการพฒันาของสถานศึกษา โดยส่งเสรมิใหช้มุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา เช่น การเปิดโอกาสใหผู้น้  าชมุชนหรือปราชญช์มุชนมาใหค้วามรูแ้ก่
ผูเ้รียนในห้องเรียน การใช้แหล่งทรพัยากรหรือสถานที่ส  าคัญในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูน้อกหอ้งเรียน เป็นตน้ ทัง้นีก้ารพฒันาคณุภาพการศึกษาจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
พัฒ นาทางวิชาชีพค รูเช่นกัน  ผู้บ ริหารจะต้องสร้างความร่วม มือกับนักวิชาการจาก
สถาบนัการศึกษาในบรเิวณใกลเ้คียงสถานศึกษาเพื่อพฒันาองคค์วามรูท้างวิชาการใหแ้ก่ครูและ
บคุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูจะไดเ้รียนรูแ้นวคิดและองคค์วามรูใ้หม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาการปฏิบตัิงานของตนในขณะเดียวกนันกัวิชาการก็จะไดเ้รียนรูจ้ากสภาพปัญหาที่
เกิดขึน้จริงซึ่งสถานศึกษาถือไดว้่าเป็นแหล่งเรียนรูช้ัน้ยอดในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละงานวิจัย
ทางการศึกษาใหม่ ๆ โดยสถานศึกษาจะเป็นฐานในการวิจยัใหแ้ก่นกัวิชาการนอกจากนี ้ผูบ้ริหาร
จะตอ้งประสานความรว่มมือกับสถานประกอบการผูผ้ลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น บริษัทอกัษร
เจริญทศัน ์เพื่อน าเสนอสภาพปัญหาและขอ้จ ากัดการใชส้ื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ และ
สรา้งความร่วมมือในลักษณะ MOU โดยสถานศึกษาจะเป็นแหล่งในการทดลองใช้สื่อ วัสด ุ
อปุกรณท์ี่สถานประกอบการผลิตขึน้ โดยไดเ้สนอแนวกระบวนการพฒันาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมที่
น่าสนใจ ไวด้งันี ้ 

ขั้ น ที่  1 ก า รน า สู่ ก า ร เรี ย น รู ้  (Leading to Learn)  เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนการพฒันาความคิดเชิงนวตักรรมในงานที่มุ่งเนน้การเปิดใจยอมรบัแนวคิด/วิธีการท างาน
ใหม่ ๆ และพรอ้มที่จะเรียนรูใ้นมมุมองที่หลากหลาย เช่น หากสถานศึกษาของมีปัญหาเรื่องการ
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บริหารบุคคล ท่านจะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของสถานศึกษาอื่น ในขณะเดียวกันท่านก็
อาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาขององค์กรเอกชนหรือองคก์รภาครฐั 
เพื่อเรียนรูว้า่องคก์รเหลา่นัน้มีแนวทางการแกปั้ญหาอย่างไร 

ขัน้ที่ 2 การน าสูก่ารคิด (Leading to Think) การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัหน่วยงาน
อื่นจะท าใหไ้ดแ้นวคิด/วิธีการท างานใหม่ซึ่งการน ามาประยกุตใ์ชท้ี่ไดผ้ลลพัธท์ี่ดีนัน้จ าเป็นจะตอ้ง
น าผลของการเรียนรูท้ี่ไดม้าวิเคราะหค์วามเหมือนและความต่างเพื่อใหเ้หมาะสมกับบริบทของ
สถานศกึษา ทัง้นีเ้นื่องจากสถานศกึษาแตล่ะแห่งย่อมมีขอ้จ ากดัท่ีแตกตา่งกนัออกไปจงึไม่สามารถ
น าวิธีการของหนว่ยงานอื่นมาปรบัใชไ้ดท้นัที ดงันัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งคิดอย่างมีวิสยัทศันห์รอืการคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสถานศึกษามีจุดเด่นและจุดที่ต้อง
พฒันาอะไร โอกาสและอปุสรรคใดบา้ง เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปก าหนดเป็นแผนงาน/กลยทุธก์าร
พฒันาสถานศกึษาตอ่ไป 

ขั้นที่  3 การน าสู่การเปลี่ ยนแปลง (Leading to Change) การขับ เคลื่ อน
สถานศึกษาดว้ยแผนงานหรือกลยุทธ์ใหม่  ๆ จะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงก็จะน ามาซึง่ความขดัแยง้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงที่ดีจะตอ้งเริ่ม
จากกระบวนการปรบัทัศนคติเชิงบวกเพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมีทิศทางการท างานร่วมกนัผ่านการ
สื่อสารเชิงสรา้งสรรค ์ผูบ้รหิารมีบทบาทในการโนม้นา้วและเจรจาเพื่อใหค้รูทกุคนเขา้ใจตรงกนัว่า
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบุคลากรอย่างไร เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของครูจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการชั้นเรียนได้อย่างไร กลยุทธ์การสอนของครูท่านอื่นจะช่ วย
พัฒนาตนเองอย่างไร แผนงานเชิงนวัตกรรมของสถานศึกษานั้นจะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าได้
อย่างไร ทั้งนีก้ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับ
สถานศกึษา 

ขัน้ที่ 4 การน าสู่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม (Leading to Innovate) เม่ือบุคลากร
ภายในสถานศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารจะต้อง
สนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเรียนรูเ้ชิงนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีสารนเทศ แหล่งเรียนรู ้
ออนไลน ์สื่อและอุปกรณ์ เป็นตน้ เพื่อเปลี่ยนการวิจัยในชัน้เรียนที่มุ่งเนน้เพียงแค่ประกอบการ
ประเมินผลการสอนของครูสูก่ารพฒันางานวิจยัในชัน้เรยีนใหเ้ป็นนวตักรรมการสอนใหม่ ๆ  

จากที่ ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมนั้น มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถเลี่ยงไดเ้ลย ในการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
นั้นสามารถด าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนประกอบดว้ย 1) ขั้นน าสู่การเรียนรู ้2) ขั้นน าสู่
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ความคิด 3) ขัน้การน าสูก่ารเปลี่ยนแปลง 4) ขัน้น าสูก่ารสรา้งสรรคน์วตักรรม ซึ่งทัง้ 4 ขัน้นีจ้ะตอ้ง
มีการวางแผนจัดการใหเ้กิดการเช่ือมโยงกันเพื่อพฒันาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
พฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม  

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
2.1 ความหมายของการพัฒนานวัตกรรม  

ปัจจุบันและอนาคต กระแสแห่งความคิดที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) ได้เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทอย่างมากต่อมนุษย์และสังคม หลายแนวคิดที่
เก่ียวกบันวตักรรมเช่ือว่านวัตกรรมเป็นปรากฏการณท์างความคิดที่มุ่งหมายสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
เพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหรือถือเป็นกลยุทธ์ขององคก์ารที่ตอ้งการสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยการผลิตสินคา้ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความสนใจจากลกูคา้ หากแต่บทนิยามความ
เป็น นวตักรรม มิใช่เพียงการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ เท่านัน้ นวตักรรมมีความหมายที่กวา้งยิ่งกว่านัน้ 
ดงันัน้จึงมีนกัคิดนกัวิชาการในศาสตรต์่าง ๆ น าหลกัการสรา้งและพฒันานวตักรรมไปประยกุตใ์ช้
ในศาสตรข์องตน รวมไปถึงการน าหลกัการนวตักรรมไปใชแ้ตกต่างกนัออกไปตามแต่ละแขนงวิชา
ซึ่งการจะศึกษาผูน้  าเชิงนวตักรรมในองคก์าร จ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจถึงแนวคิดส าคญัใน เรื่องของ
นวตักรรมดว้ย เนื่องจากนวตักรรมเป็นสิ่งใหม่ที่มีนกัคิด นกัวิชาการไดส้รา้งแนวคิดไวห้ลากหลาย 
มีผูใ้หค้วามหมายของนวตักรรม ดงันี ้ 

โรเจอร ์(Rogers.1983, p. 15) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า นวตักรรม (Innovation) 
คือ ความคิด การกระท าหรือวตัถใุหม่ ๆ ซึ่งถกูรบัรูห้รือยอมรบัในสงัคมวา่เป็นสิ่งใหม่ดว้ยตวับคุคล
แต่ละคนหรือหน่วยอื่น ๆ โดย โรเจอร ์ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าการพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนวตักรรมนัน้ 
ขึน้อยู่กับการรบัรูข้องแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัเขา ดงันัน้นวตักรรมของ
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง อาจไม่ใช่นวตักรรมของกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ก็ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการรบัรูข้อง
บุคคลนัน้ว่าเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัเขาหรือไม่ อีกประการหนึ่งของความใหม่ (Newness) อาจขึน้อยู่
กบัระยะเวลาดว้ยสิ่งใหม่ๆ ตามความหมายของนวตักรรมไม่จ าเป็นจะตอ้งใหม่จริง  ๆ แต่อาจจะ
หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการปฏิบตัิที่เคยท ากนัมาแลว้แต่ไดห้ยดุไประยะเวลาหนึ่ง 
ต่อมาไดมี้การรือ้ฟ้ืนขึน้มาท าใหม่ เนื่องจากเห็นวา่สามารถช่วยแกปั้ญหาในสภาพการณใ์หม่นัน้ได้
ก็นบัวา่สิ่งนัน้เป็นสิ่งใหม่ได ้ดงันัน้ นวตักรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ ๆ ดงัต่อไปนี ้1) สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมี
ผูใ้ดเคยท ามาก่อนเลย  2) สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแลว้ในอดีตแต่ไดมี้การรือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ 3) สิ่งใหม่ที่มี
การพฒันามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม 
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ซึ่งสอดคล้องกับ เบคเกอร ์(Becker. 2006) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมว่าคือ 
ความคิด การกระท า หรือวตัถใุหม่ ๆ ซึ่งถกูรบัรูว้่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ดว้ยตวับคุลิกแต่ละคน หรือหน่วย
อื่น ๆ ของการยอมรบัในสงัคม  

นอกจากนี ้พอตเตอร ์(Porter. 1990) ไดใ้หน้ิยามไวว้่า นวตักรรม คือ สิ่งส  าคญัที่ท  า
ให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน และได้มองนวัตกรรมในความหมายที่กว้าง โดยรวมเอา
เทคโนโลยีใหม่และแนวทางในการท าสิ่งตา่ง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2547: 3) กล่าวถึงนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมคือ การ
ผลิต การเรียนรู ้การจัดการความรู ้และการใชป้ระโยชนจ์ากความคิดใหม่ เพื่อใหเ้กิดผลดีทาง
เศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงการสรา้งผลิตภัณฑใ์หม่ การบริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การ
พฒันาปรบัปรุงเทคโนโลยี การแพรก่ระจายเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และเกิดผลลพัธท์างเศรษฐกิจและสงัคม โดยมมุมองดา้นเศรษฐศาสตรถื์อไดว้่า นวตักรรม
เป็นการน าแนวความคิดใหม่หรือการใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งที่มีอยู่ เดิม แลว้เปลี่ยนมาใชใ้นรูปแบบ
ใหม่ เพื่อท าใหเ้กิดมลูค่าและสรา้งประโยชนท์างเศรษฐกิจ 

อรอนงค ์โรจนว์ฒันบูลย ์(2553)  กล่าวว่า นวตักรรม คือ แนวความคิดการปฏิบัติ
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจกบุคคลหรือหน่วยงานที่รบัเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกตใ์ช ้อีกทั้ง
รวมถึงการท ากิจกรรมที่น  าไปสู่การแสวงหาความส าเร็จเชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ 
ผลิตภัณฑใ์หม่ กระบวนการและการบริการใหม่ การท าสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้รอบตวั เพื่อน ามาสรา้งเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสูแ่นวความคิดใหม่ 
ที่ท  าใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและสงัคม 

จากความหมายของนวตักรรม สรุปไดว้า่ นวตักรรม คือ ความใหม่ตามความรูส้กึของ
ผูร้บั ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของแนวความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ วิธีการใหม่ การจัดการแบบ
ใหม่ นวัตกรรมเป็นความสามารถที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝน ศักยภาพในการ
เรียนรู ้และการน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง เป็นการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ที่ไม่จ  ากัดว่าจะตอ้งเป็นในเชิงวตัถุ
หรือในเชิงเศรษฐศาสตรห์รือวิทยาศาสตร ์หากแตน่วตักรรมมีความหมายโดยกวา้งที่ครอบคลมุไป
ถึงทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรไ์ดเ้ช่นกนั  

2.2 ประเภทของนวัตกรรม 
ประเภทของนวัตกรรมได้มีผู้แบ่งไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังนี ้ 

(ส  านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2547, น. 6; Robert, 1995, pp. 5 - 6) 
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1. นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) เป็นผลิตภณัฑท์ี่ถกูผลิตขึน้ในเชิง
พาณิชยท์ี่ไดป้รบัปรุงหรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาดการสรา้งนวตักรรมผลิตภณัฑจ์ าเป็นตอ้งมีการคิดคน้ 
และพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างตอ่เนื่องเพื่อเสนอคณุค่าใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
คือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในการออกแบบตอ้งค านึงถึงประโยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แบ่งได้ 2 แบบ คือ (1) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได ้
(Tangible Product) หรือสินค้าทั่ วไป (Goods) (2) ผลิตภัณฑ์ที่  จับต้องไม่ ได้ ( Intangible 
Product) หรอืการบรกิาร (Service) 

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการผลิตสินคา้ หรือการใหบ้ริการในรูปที่แตกต่างออกไปจากเดิม ดว้ยการพัฒนาสรา้งสรรค์
กระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพิ่มขีดความสามารถของการจดัการองคก์รใหส้งูขึน้ 
ซึ่งตอ้งอาศัยความรูท้างเทคโนโลยี ตลอดจนความรูก้ระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวชอ้ง 
รวมทัง้การน าแนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ช ้ที่สง่ผลใหก้ระบวนการท างาน
โดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูขึน้กวา่เดิม 

3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็นการสรา้งระบบงาน
ใหม่ในการบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นประโยชนไ์ดร้บัการยอมรบั ซึ่งในการสรา้งนวัตกรรมการ
จดัการจะตอ้งใชค้วามรูท้างดา้นการบริหารจดัการ มาพฒันาปรบัปรุงระบบเดิมขององคก์าร โดย
การน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใชบ้รหิารจดัการและพฒันาการท างานใหส้อดคลอ้งกบัโลกปัจจบุนั ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่มีลกัษณะการบรหิารแบบมีสว่นรว่มของพนกังาน ท าใหมี้โอกาสมีสว่นรว่มในการคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความคิดสรา้งสรรค์ใหม่ๆ มีความเข้าใจร่วมกัน สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถสรา้งรายไดท้ี่น  าไปสูผ่ลก าไรใหก้บัองคก์ารได ้เช่น 
การบรหิารงานองคก์ารที่เป็นงานประจ ากบัสายการบงัคบับญัชาในลกัษณะแบบโครงการ เป็นตน้ 

4. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เป็นการน านวตักรรมมาพัฒนา
และปรบัปรุงรูปแบบและขัน้ตอนการใหบ้ริการ ซึ่งเป็นการน าเสนอบริการใหม่ที่เกิดจากการสรา้ง
ขึน้ใหม่หรอืปรบัปรุงสิ่งเดิม เพื่อบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยเนน้การอ านวยความ
สะดวก และความรวดเร็วในการเขา้รบับริการ อีกทั้งช่วยสรา้งความแตกต่างในการบริการ เพื่อ
น าไปสู่การสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้ เช่น การปรบัปรุงลกัษณะการบริการดว้ยเทคโนโลยี 
การใชง้านเทคโนโลยีหรอืดา้นอื่น ๆ 

5. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) เป็นวิธีด าเนินการที่
ท  าให้องคก์ารสามารถน าเสนอคุณค่าของสินคา้หรือบริการที่น่าสนใจใหก้ับกลุ่มผูบ้ริโภค และ
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สามารถแสวงหาผลตอบแทนจากวิธีการสรา้งคุณค่านี ้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจที่สามารถสรา้งมลูค่าใหเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างยั่งยืน 

6. นวตักรรมการตลาด (Marketing Innovation) เป็นกระบวนการทางการตลาด
ที่พัฒนาปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาด เป็นการผสมผสานระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีและ
ความคิดสรา้งสรรค์ เพื่อสรา้งการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งสรา้งความเปรียบในการแข่งขันแบบ
ยั่งยืนบนพืน้ฐานของความแตกตา่ง  

7. น วัต ก รรม อ งค์ ก า ร  (Organizational Innovation)  เป็ น ก า รป รับ ป รุ ง
เปลี่ยนแปลงดา้นกระบวนการทางความคิด เพื่อท าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมที่มีอยู่เดิมและเกิด
ประโยชน ์เป็นการสรา้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งธุรกิจ การปฏิบตัิการหรือการสรา้งตวัแบบใหม่ 
ๆ และรวมถึงกระบวนการทางการตลาดและรูปแบบธุรกิจ อีกทัง้เป็นนวตักรรมที่มุ่งเนน้การเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองคก์าร ซึ่งตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทางดา้นการบริหาร
จัดการ มาพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการบริหารภายในขององคก์ารดว้ยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด
ผลลพัธท์ี่ดีขึน้กวา่เดิม 

ฮาวาร์ด  บิสซิ เนส สคูล  (Harvard Business School. 2003, pp. 2- 4) ได้แบ่ ง
ประเภทของนวตักรรมตามลกัษณะการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

1. นวตักรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นกระบวนการ
คน้พบหรือคิดคน้สิ่งใหม่ โดยประยุกตใ์ชแ้นวคิดใหม่หรือความรูใ้หม่ มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป มีการปรบัปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพสงูขึน้ทีละเล็กละนอ้ย เป็นนวตักรรมที่
ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่ โดยอาจเป็นการปรบัปรุงสิ่งที่ มีอยู่เดิมใหด้ีขึน้ หรือเป็น
การสรา้งสิ่งใหม่ที่ดีขึน้กวา่เดิม 

2. นวตักรรมแบบกา้วกระโดด (Radical Innovation) เป็นกระบวนการเสนอสิ่ง
ใหม่ที่ใหม่อย่างแทจ้รงิ นวตักรรมประเภทนีจ้ะเป็นการสรา้งสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยนวตักรรม
ที่เป็นการสรา้งความเปลี่ยนแปลงโดยสิน้เชิง จะถกูน าเขา้มาแทนที่เทคโนโลยีเดิม 

สรุปไดว้่า ประเภทของนวัตกรรม ประกอบดว้ย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม
กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม
การตลาด นวัตกรรมองค์การ และประเภทนวัตกรรมแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงมี  2 
ประเภทหลกั ไดแ้ก่ นวตักรรม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นคอ่ยไปและนวตักรรมที่สรา้งความ
เปลี่ยนแปลงโดยสิน้เชิง 
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2.3 ความส าคัญของนวัตกรรม 
กรุพ (Grupp. 2001) กล่าวว่า นวตักรรมมีความส าคญัต่อการด าเนินการทางธุรกิจ

และการแข่งขนัในปัจจุบนั ซึ่งไม่เพียงแต่องคก์รธุรกิจเท่านัน้ แต่รวมถึงองคก์รทุกประเภทควรให้
ความส าคญักบันวตักรรม เนื่องจากในปัจจบุนัถา้องคก์รไม่สามารถพฒันาและเปลี่ยนแปลงตนเอง
ดว้ยสิ่งใหม่ ๆ แลว้ย่อมยากที่จะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ระยะยาว  

แบม (Bam. 2008) กล่าวว่า ความส าคญัของนวตักรรมที่มีต่อการเป็นผูบ้ริหาร และ
ความส าคญัของผูบ้รหิารที่มีต่อการพฒันานวตักรรมกบัความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนัน้  ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดนวตักรรม  

เนื่องดว้ยความส าคญัของนวตักรรมนัน้มีมากมายดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ องคก์ารต่าง 
ๆ จึงให้ความ ส าคัญกับการน านวัตกรรมมาใช้ในองคก์าร โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
แตกต่างกนั ตามความแตกต่างของบริบทในแต่ละองคก์าร ซึ่งวตัถปุระสงคข์องการสรา้งและการ
น านวัตกรรมไปใช้ในองค์การ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้(วรภัทร ์ภู่เจริญ. 2550, น. 11 - 12; 
Sherwood. 2001, p. 55) 

1. เพื่อพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารใหส้งูขึน้ 
2. เพื่อการพฒันาผลิตกณัฑใ์หม่ 
3. เพื่อสรา้งตลาดใหม่ 
4. เพื่อพฒันาช่วงของสินคา้ เช่น ความหลากหลายของสินคา้ 
5. เพื่อลดตน้ทนุการผลิตและตน้ทนุแรงงานใหต้ ่าลง 
6. เพื่อพฒันากระบวนการผลิต 
7. เพื่อลดการใชว้สัด ุลดการท าลายสิ่งแวดลอ้มและลดการใชพ้ลงังาน 
8. เพื่อทดแทนสินคา้และบรกิารเติมที่มีอยู่ 
9. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด มาตรฐาน กฎหมายตา่ง ๆ 
10. เพื่อใหมี้รูปแบบการใชง้านที่ดีกวา่เติมและหลากหลายขึน้ 
11. เพื่อสรา้งรูปแบบการใชง้านหรอืกระบวนการใหม่  

สรุปไดว้่า นวตักรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อองคก์ารใหมี้สมรรถนะที่สงูขึน้ โดยมี
วตัถุประสงคท์ี่หลากหลาย ไดแ้ก่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการใหสู้งขึน้ เพื่อการพัฒนา
ผลิตกัณฑใ์หม่ เพื่อสรา้งตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาช่วงของสินค้า เช่น ความหลากหลายของสินคา้ 
เพื่อลดตน้ทนุการผลิตและตน้ทนุแรงงานใหต้ ่าลง เพื่อพฒันากระบวนการผลิต เพื่อลดการใชว้สัด ุ
ลดการท าลายสิ่งแวดลอ้มและลดการใชพ้ลงังาน เพื่อทดแทนสินคา้และบริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้
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สอดคลอ้งกับกฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนด มาตรฐาน กฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้มีรูปแบบการใชง้านที่ดี
กวา่เดิมและหลากหลายขึน้ และเพ่ือสรา้งรูปแบบการใชง้านหรอืกระบวนการใหม่ 

2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
ฮาวา ร์ด  บิ ส ซิ เน ส  สคู ล  (Harvard Business School. 2003) แล ะ  เชอ ร์วู ด 

(Sherwood (2001, p. 10) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการนวตักรรมไวว้่า เป็นกระบวนการหรือขัน้ตอนที่
ท  าใหเ้กิดนวตักรรมภายในองคก์าร โดยกระบวนการนวตักรรมมีขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสรา้งสรรค์ความคิดใหม่ (Idea Generation) มีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึน้
อย่างสม ่าเสมอ 

2. การรบัรูถ้ึงสิ่งที่เป็นโอกาส (Opportunity Recognition) การแสวงหาโอกาส
และความเป็นไปไดท้างธุรกิจ หรือที่เรียกว่า “โอกาสทางธุรกิจ” เป็นการหาช่องทางที่เอือ้ประโยชน์
ต่อการด าเนินงานขององคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยก่อใหเ้กิดคุณค่า 
(Value creation) ที่สงูขึน้ 

3. การประเมินความคิด (Idea Evaluation) เป็นการวิเคราะห์และคัดเลือก
ความคิดที่คิดว่ามีความก้าวหน้าที่ สรา้งประโยชน์ให้เกิดขึน้กับองค์การ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของนวตักรรมกบักลยุทธข์ององคก์ร ความสามารถดา้นเทคนิคขององคก์รในการสรา้ง
นวตักรรม และความสามารถทางดา้นธุรกิจที่สง่ผลใหน้วตักรรมประสบความส าเรจ็ 

4. การพัฒนาความคิด (Development) การปรบัเปลี่ยนความคิดจากแนวคิด
ไปสูแ่นวทางการท างาน เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ โดยอาศยัประสบการณท์ี่มีอยู่ใน
การดดัแปลงสิ่งตา่ง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดสิ่งแปลกใหม่ และน าไปสูก่ารท างานที่มีประสิทธิภาพ 

5. การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์(Commercialization) การน าความคิดไปสู่
กระบวนการผลิตหรือการปฏิบตัิจรงิในองคก์าร เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิ่มและความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัขององคก์าร 

 
 
 



  41 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการนวตักรรม 

ที่มา: (Harvard Business School. 2003) 

จากภาพประกอบ แสดงกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที่  1 การรบัรูถ้ึงสิ่ง 
ที่เป็นโอกาส  ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินความคิด ขัน้ตอนที่ 3 การพฒันาความคิด การใชป้ระโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์ ซึง่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสรา้งความคิดใหม่ ขัน้ตอนที่ 4 การรบัรูส้ิ่ง
ที่เป็นโอกาสซึ่งจะตอ้งมีการประเมินความคิดสม ่าเสมอเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งแม่นย า สู่การ
พฒันาและขัน้ตอนที่ 5 การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมของ เจฟฟ่ี เกรเกอรเ์ซน และ คริสเตนเซน 
(Jeffery H. Dyer Hal B. Gregersen Clayton & M.Christensen. 2011) จากการศึกษาคน้ควา้
ของนกัวิจยัเพื่อหาแหล่งก าเนิดของความคิดสรา้งสรรค ์โดยศึกษาจากผูป้ระกอบการและผูบ้รหิาร
ที่ประสบความส าเร็จดา้นความคิดสรา้งสรรคจ์ านวนหา้พันคน ผลการวิจัยพบว่า ผูท้ี่มีคุณภาพ
ความคิดและคิดไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดดเด่น และแตกต่าง มีทัง้หมด  5 ทักษะ คือ แบ่งไว ้5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. การเช่ือมโยง (Associating) ความคิดสร้างสรรค์แท้ที่จริงแล้ว คือ การ
เช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ผูท้ี่สามารถรอ้ยเรียง บูรณาการ ประสบการณด์า้นต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ลงตัวนั้น จะสามารถคน้พบความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ได ้การสรา้งทีมงานที่ประกอบดว้ยคน
หลากหลายวิชาชีพจากฝ่ายต่าง ๆ ถือเป็นแหล่งพลังความคิดที่จะขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรมได ้
ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นัอย่างกวา้งขวาง หรือจดั Sharing Forum 
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจความเช่ือมโยงของงาน การเช่ือมโยง คือ การน า
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ความคิดหรือการกระท าตัง้แต่สองสิ่งขึน้ไปมาผสมผสานกนัเพื่อใหไ้ดค้วามคิดและผลผลิตใหม่ ๆ 
ที่เราเรียกสิ่งนีว้่า “นวตักรรม” เป็นกระบวนการทางความคิดและการสรา้งสรรคท์ี่สามารถน าสิ่งที่
ไดจ้ากการคิดนัน้สรา้งใหเ้กิดคุณค่าทางปัญญา ที่เกิดจากการผนวกประสบการณท์ี่หลากหลาย
และแปลกใหม่จากผูท้ี่ผ่านการทดลองและปฏิบตัิจนเกิดเป็นผลส าเรจ็และเป็นผลลพัธท์ี่แตกต่าง
จากผูอ้ื่นเราสามารถสงัเกตไดจ้ากนกัประดิษฐ์ทัง้หลายที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงที่ ดีกว่าง
บคุคลกลุ่มที่ไม่ใช่นกัประดิษฐ์ ซึ่งคน้พบว่าเขาเหล่านัน้มีทกัษะในการเช่ือมโยงที่ดีเยี่ยม ผ่านการ
วิเคราะห์และการคน้พบสิ่งใหม่ ๆ  โดยผ่านกระบวนการคน้หาค าถามที่ถูกต้อง การสังเกตที่
น่าสนใจ การพูดคุยกับผูค้นหลากหลายและการทดลอง มักจะใหข้อ้มูลเชิงลึกที่เก่ี ยวขอ้งและมี
ประสิทธิผล นกัประดิษฐ์มกัจะพยายามรวบรวมความคิดที่ดไูม่ตรงกนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อสรา้งชดุค่า
ผสมที่ประสบความส าเรจ็อย่างน่าประหลาดใจ พวกเขาสรา้งคูท่ี่แปลกประหลาดสามเท่าหรือสี่เท่า
ดว้ยการถามอย่างสม ่าเสมอ เช่น “ถา้เรารวบสิ่งนีเ้ขา้กบัสิ่งนัน้” หรือ “นี่และนี่กบัสิ่งนีใ้ช่ไหม” พวก
เขาคิดแตกต่างกนัโดยท าการรวบความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างไม่เกรงกลวั ซึง่เราสามารถเรียก
วิธีการนีว้่า การเช่ือมโยงแนวคิดขา้มสาขา เช่นโทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนัเกิดจากความคิดในการ
น าของสองสิ่งมาเช่ือมโยงคือ โทรศัพทก์ับคอมพิวเตอร ์โทรศัพทก์ับกลอ้งถ่ายภาพ จนเกิดเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรอืนวตักรรมที่เกิดประโยชนส์งูสดูต่อมนษุยช์าติ 

สรุปไดว้่า การเช่ือมโยง หมายถึง คุณลักษณะ กระบวนการหนึ่งของความคิด
สรา้งสรรค ์ที่เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปมาผสมผสานกนั ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆท่ีเรียกวา่ นวตักรรม ที่เกิด
จากกระบวนการคน้หาค าตอบที่ถกูตอ้ง การสงัเกตที่น่าสนใจ การพดูคยุที่หลากหลายแลว้น าไปสู่
การทดลองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลสมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และ
ลกัษณะที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จรงิแลว้ คือ การเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  

2. การตัง้ค าถาม (Questioning) ผูมี้ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ไดน้ัน้ เกิดจาก
การตัง้ค าถามอย่างถูกตอ้ง ค าถามที่เรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่างออกไป ช่วยทา้ทายความคิดให้
ออกจากกรอบความคิดเดิมและหลดุจากความคุน้ชินเก่า ๆ ได ้อีกทัง้ ช่วยใหเ้กิดความกลา้ที่จะ
เปลี่ยนแปลง และกา้วขา้มขอ้จ ากดัต่าง ๆ สง่เสรมิใหเ้กิดจินตนาการท่ีจะประมวลสถานการณแ์ละ
เช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ผูบ้รหิารควรเป็นตน้แบบในการตัง้ค าถามต่าง ๆ สนบัสนนุให้
มีการสอบถาม มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ซักถาม และสนับสนุนการเปิดใจรบัฟัง การกลา้โตแ้ย้ง เม่ือ
คิดเห็นแตกต่าง การตั้งค าถามเป็นวิธีการที่ส  าคัญของบรรดานักประดิษฐ์ทั้งหลายและเป็น
คณุลกัษณะที่ส  าคญัคือ การเป็นผูช้่างสงัเกตและสงสยัในสิ่งต่าง ๆ ดว้ยค าถามว่า “ท าไม” เพราะ
การตัง้ค าถามเป็นวิธีการท างานของพวกเขาเป็นเร่งปฏิกิริยาที่สรา้งสรรคส์  าหรบัพฤติกรรมการ
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คน้พบอื่น ๆ เช่น การสงัเกตการสรา้งเครือข่ายและการทดลอง นกัประดิษฐ์สรา้งค าถามมากมาย 
เพื่อท าความเจา้ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร พวกเขาไม่สนใจค าถามที่ปลอดภัยกล่าวคือ กลา้ที่จะถาม
ถึงแมว้่าค าตอบที่ไดจ้ะเป็นสิ่งที่กดดนัและทา้ทายต่อผูท้ี่เขาตอ้งการค าตอบ ความหมายคือ อย่าง
หยุดที่จะสงสัยการถามค าถามเป็นวิธีที่แทจ้ริงที่จะกา้วไปขา้งหนา้ ในวงการอุตสาหกรรมและ
การคา้ การถามค าถามลกูคา้เป็นกญุแจส าคญัในการสรา้งวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ทรงพลงั 

ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 กาดิช (Gadiesh) จบการศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย และยังใหม่ส  าหรับการเป็นที่ปรึกษา เธอได้รับมอบหมายให้ช่วยลูกค้า
อตุสาหกรรมการผลิตเหล็กในการลดตน้ทนุเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้ในช่วงที่เธอไปเยี่ยมโรงงาน
ครวัแรกเธอไดร้บัค าเตือนการซีอีโออายมุากกวา่ 60 ปี ว่าเป็นผูห้ญิง “โชครา้ยในอตุสาหกรรม” แต่
เธอไม่มีความกดดันใด ๆ กลบัตัง้ค าถามว่าท าไมถึงเป็นอย่างนัน้ และเป็นอย่างไร ในขณะนัน้มี
สองวิธีในการผลิตเหล็ก คือ กระบวนการมาตรฐานในการเทลงในแท่งโลหะตน้แบบ และอีกวิธีหนึ่ง
คือ การหล่ออย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเธอได้ศึกษาเรื่องนีอ้ย่างจริงจังไดศ้ึกษาดูงานเยี่ยมชม
อุสาหกรรมการหล่อเหล็กที่ประเทศญ่ีปุ่ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเธอเช่ือมั่นว่ากระบวนการใหม่ ๆ 
สามารถสรา้งคุณค่าที่ส  าคัญใหก้ับลูกคา้ของเธอในขณะที่ลูกคา้หัวแข็งของเธอคิดว่ามันเป็นไป
ไม่ได ้

นี่คือจดุที่ทกัษะการตัง้ค าถามของกาดิช จดัการกบัปัญหาของลกูคา้ไดด้ีที่สดุเธอ
ไปเยี่ยมลกูคา้ของผูผ้ลิตเหล็กและเริ่มตัง้ค าถามว่า “คณุตอ้งการผลิตภณัฑจ์ านวนสามรอ้ยหา้สิบ
จรงิ ๆ หรอืไม่”ท าไมคณุตอ้งการผลิตภณัฑท์ัง้สามรอ้ยหา้สิบนี ้ค  าตอบโดยอตัโนมตัิของพวกเขาคือ
ใช่ แต่เมื่อเธอตรวจสอบเพิ่มเติมค าถามก็ชดัเจนวา่ลกูคา้ไม่เขา้ใจขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุอย่างเต็ม
ทีจากการหล่อแบบต่อเนื่องจากความสามารถพิเศษในการเพิ่มวสัดอุื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการ
หลอ่เหลก็ การท างานกบัลกูคา้และลกูคา้ของกาดิช อย่างแทจ้รงิผ่านแต่ละผลิตภณัฑส์ามรอ้ยหา้สิบ 
โดยการถามว่า “ท าไมคุณมีสิ่งนี ้ ความส าคัญหลักของมันคืออะไร” เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างเต็มที่ว่า
ท าไมพวกเขาท าแต่ละสิ่งที่พวกเขาท า 

จากขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากการถามค าถามง่าย ๆ หลายขอ้เก่ียวกับสาเหตุที่
ผลิตภัณฑแ์ต่ละตวัที่มีอยู่ เธอออกมาจากการท าความเขา้ใจสิ่งที่ส  ารวจและลงลึกเขา้ไปในสิ่งที่
อาจเป็นไปตามธรรมชาติ เธอขยับลึกเขา้ไปในดินแดนที่ยุ่งเหยิงมากขึน้ โดยการถามค าถาม
พืน้ฐานเช่น “ถา้เราลดสายผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ 90 เปอรเ์ซ็นต ์ถา้เราหล่อเหล็กอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
สายผลิตภณัฑท์ี่ลดลงอย่างรวดเรว็ เราจะเพิ่มจ านวนสงูสดุอย่างไรส าหรบัวสัดทุี่ประหยดัตน้ทุน
เม่ือหล่อเหล็กใช่หรือไม่” ไม่นานผูบ้ริหารเหล็กตระหนกัว่า การลดจ านวนผลิตภณัฑจ์ากสามรอ้ย
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หา้สิบถึงสามสิบไม่เพียงเป็นไปได ้แต่เป็นวิธีที่ท  าก าไรไดม้ากที่สดุ เพราะจะท าใหพ้วกเขาแข่งขนั
กนัไดค้วามไดเ้ปรียบในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่พวกเขาแข่งขนั สิ่งนีท้  าใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มวสัดุอื่น ๆ 
เช่น อลมูิเนียม ผ่านกระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องใหม่ในขณะที่ยงัคงตอบสนองความตอ้งการ
หลักของลูกค้าส่วนใหญ่หลังจากนั้น บริษัทแห่งนี ้กลายเป็นองค์กรพ้นล้านดอลลารส์รา้ง
โรงงานผลิตใหม่และน าคูแ่ข่งของสหรฐัอเมรกิาอย่างรวดเรว็ 

2.1 เคล็ดลบัส าหรบัการพฒันาทกัษะการตัง้ค าถาม 
นกัประดิษฐ์ไม่เพียงแต่ถามค าถามที่เรา้ใจ แต่ท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ถามค าถามที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น  Michael Dell บอกว่าถ้าเขามีค าถามที่ช่ืนชอบถามทุกคนจะ
คาดหวงัซึ่งจะไม่ท าใหด้ีมาก “ แต่ฉันอยากถามคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาไม่คิดว่าฉนัจะถามพวกเขา” 
เขาบอกกับเรา “ ฉันยินดีที่ไดพ้บค าถามที่ยังไม่มีค าตอบเลย” เพื่อสรา้งค าถามที่ดีกว่าอย่าง
ต่อเน่ืองนี่คือเคลด็ลบัที่เราโปรดปราน 

เคล็ดลบัที่1 การระดมค าถาม ไม่ก่ีปีที่ผ่านมาเราพบเครื่องมือการถามที่มี
ค่าอย่างไม่น่าเช่ือ เราก าลงัสอนวิชาธุรกิจระดับบณัฑิตศึกษาและพบว่าตัวเองติดอยู่กับปัญหา
บางอย่างไม่สามารถหาขอ้มลูเชิงลกึเพิ่มเติมผ่านกระบวนการระดมสมองทั่วไป เราคนหนึ่งแนะน า
ใหใ้ชก้ารหมดเวลาจากกระบวนการและมุ่งเนน้พลงังานสว่นรวมของเราในการถามค าถามเก่ียวกบั
ปัญหาแทนที่จะพยายามสรา้งโซลชูนัอีกชดุหนึ่ง สิ่งที่ท  าใหเ้ราประหลาดใจมากคือค าถามเพียงวิธี
เดียวที่เจาะลึกลงไปในองคป์ระกอบพืน้ฐานของความทา้ทายและเปิดตาของทุกคนใหเ้ขา้ใจถึ ง
ปัญหาใหม่ตัง้แต่การฝึกค าถามแรกเท่านัน้เราไดท้ างานรว่มกบัผูบ้รหิารรายบคุคลและทีมผูบ้รหิาร
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพฒันากระบวนการที่เราเรียกว่าการระดมค าถาม เราทุกคนรูเ้ก่ียวกบั
การระดมสมองซึ่งเป็นกระบวนการที่คณุมารวมกนัเป็นทีม เพื่อปัญหาแกปั้ญหาการระดมค าถาม
คลา้ยกัน แต่แทนที่จะมุ่งเนน้ไปที่การแก้ปัญหาคุณจะระดมสมองค าถามเก่ียวกับปัญหานี่คือ
วิธีการท างาน ก่อนอื่นในฐานะบุคคลหรือทีมใหร้ะบุปัญหาส่วนบุคคลหน่วยงานหรือองคก์รหรือ
ความทา้ทายในการแกไ้ข จากนัน้เขียนค าถามอย่างนอ้ยหา้สิบค าถามเก่ียวกบัปัญหาหรือความทา้
ทายนั้น (หากคุณก าลังจัดการกับปัญหาหน่วยงานหรือองคก์รคุณควรสรา้งค าถามเหล่านีก้ับ
ทีมงานและเขียนค าถามทัง้หมดบนกระดานไวทบ์อรด์เพื่อใหท้กุคนไดเ้ห็น) เราขอแนะน ากฎพิเศษ
สองขอ้เม่ือท ากนัเป็นทีม สรา้งค าถามไดค้รัง้ละหนึ่งค าถามเท่านัน้ ใหค้นคนหนึ่งเขียนค าถามลงไป
เพื่อใหท้กุคนสามารถเห็นและไตรต่รองค าถามแต่ละขอ้ที่ถกูถาม ไม่มีใครสามารถถามค าถามใหม่
ได้จนกว่าจะมีการเขียนค าถามสุดท้าย สิ่งนี ้จะช่วยให้กลุ่มสรา้งค าถามล่วงหน้าเพื่อสรา้ง
แบบสอบถามที่ดีขึน้เก่ียวกบัความทา้ทาย ทดสอบซึง่กนัและกนัเพื่อถามค าถามที่ครบถว้นว่าอะไร
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คืออะไรเกิดอะไรขึน้ท าไมและท าไมไม่และมีค าถามอะไรระหว่างการฝึกการปฏิบตัิตามกฎอื่น ๆ 
เป็นสิ่งส  าคญั เมื่อจบัค าถามใหฝึ้กฝนตวัเองหรือทีมของคณุเพื่อถามค าถามโดยไม่ตอ้งเริ่มน าเสนอ
ค าถามนาน ๆ อ านวยความสะดวกในการตัง้ค าถามอย่างไรค้วามปราณีอย่างต่อเนื่องจนกว่าคณุ
จะมีค าถามอย่างนอ้ยหา้สิบขอ้ (ในค าอื่น ๆ ไม่ยอมรบัค าตอบเพียงแค่เสริมความส าคญัของการ
ถามค าถามเก่ียวกับปัญหาหรือโอกาสเท่านัน้) หลงัจากความเงียบเริ่มขึน้ (ทีมของคุณอาจต่อสู้
เพื่อตัง้ค าถามใหม่เก่ียวกับปัญหา) ทีมส่วนใหญ่ท าการสอบถามที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้เก่ียวกับสาเหตุที่
แทจ้รงิของปัญหาหรือมิติของโอกาสที่จะเห็นพวกเขาในมมุมองใหม่ หลงัจากแสดงรายการค าถาม
แลว้ใหจ้ดัล าดบัความส าคญัและอภิปรายค าถามที่ส  าคญัที่สดุหรือน่าสนใจที่สดุในการคน้หาโซลู
ชนัที่ดีกว่าของคณุ คณุอาจตอ้งการมอบหมายใหบ้คุคลหรือทีมพยายามตอบค าถามที่ส  าคญัที่สดุ 
(อาจเป็นการสงัเกตการสรา้งเครือข่ายหรือการทดลอง) ก่อนที่จะมีการระดมสมองแกปั้ญหากลุ่ม
เราพบว่าบคุคลที่มีสว่นรว่มในการตัง้ค าถามสว่นบคุคลบ่อยครัง้เก่ียวกบัความทา้ทายที่ตอ้งเผชิญ
กบัหน่วยงานองคก์รอตุสาหกรรม ลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละอื่น ๆ มีแนวโนม้ที่จะถกูมองว่าเป็นนกั
คิดสรา้งสรรคน์วตักรรมหรือยทุธศาสตร ์ผูบ้รหิารคนหนึ่งในบรษัิทยารายใหญ่เริ่มเขียนค าถามเป็น
เวลาสิบหา้ถึงยี่สิบนาทีทกุเชา้ก่อนท างาน สามเดือนต่อมาหวัหนา้ของเขาบอกเขาวา่เขาเป็นนกัคิด
เชิงกลยทุธท์ี่ดีที่สดุในหน่วยธุรกิจของเขา หกเดือนต่อมาเขาไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง การฝึกฝนท า
ใหส้มบูรณ์หรืออย่างนอ้ยก็ดีขึน้เม่ือถามถึงการตัง้ค าถาม ดังนัน้หาก "การซกัถามของคุณเสื่อม
ถอยลง" ในขณะที่ Ahmet Bozer (ประธาน Coca-Cola International) ไดร้บัการยอมรบัหลงัจาก
การประชมุเชิงปฏิบตัิการของการระดมค าถาม เม่ือเรว็ ๆ นีก้บัทีมอาวโุสของเขา“ ถึงเวลาที่จะเริ่ม
ออกก าลงักายกลา้มเนือ้เหลา่นัน้” 

เคล็ดลับที่ 2 การบ่มเพาะการคิดค าถาม เม่ือระบุปัญหาหรือความทา้
ทายเรามักจะอธิบายพวกเขาว่าเป็นขอ้ความ ในความเป็นจริงเรามักจะขอใหก้ลุ่มผูบ้ริหารระบุ
ความทา้ทายสามอนัดบัแรกของพวกเขา ขณะที่พวกเขาต่อสูก้บังานและระบคุวามทา้ทายเหล่านี ้
พวกเขามกัจะจดัโครงสรา้งใหเ้ป็นขอ้ความ จากนัน้เราจะใหก้ลุม่อีกหา้ถึงสิบนาทีเพื่อปฏิรูปความ
ท้าทายสามอันดับแรกของพวกเขาเป็นค าถามสามอันดับแรกของพวกเขา เราพบว่าการแปล
ขอ้ความเป็นค าถามอย่างแข็งขนัไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มความคมชดัของปัญหา แต่ยงักระตุน้ความ
รบัผิดชอบสว่นตวัใหม้ากขึน้ส  าหรบัปัญหาและท าใหผู้เ้ขา้รว่มมีสว่นรว่มมากขึน้ในขัน้ตอนตอ่ไปใน
การแสวงหาค าตอบ 

เคล็ดลบัที่ 3 ติดตามอัตราส่วนค าถาม/ค าตอบของคุณ นักนวัตกรรมที่
เราไดส้มัภาษณแ์สดงอตัราสว่น Q / A สงูอย่างต่อเนื่องโดยที่ค  าถาม (Q) ไม่เพียงแต่เป็นค าตอบที่
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มีจ านวนมากกว่า (A) ในการโตต้อบทั่วไป แต่ค าถามที่ดีสรา้งมูลค่ามากกว่าค าตอบที่ดี ในการ
ตรวจสอบอตัราส่วน Q / A ปัจจบุนัของคณุใหส้งัเกตและประเมินรูปแบบค าถามและค าตอบของ
คณุในบรบิทที่หลากหลาย ตวัอย่างเช่นในการประชมุการท างานครั้งลา่สดุที่คณุเขา้รว่มหรือก ากบั
การแสดงความคิดเห็นของคณุมีค าถามก่ีเปอรเ์ซ็นต ์เก็บบนัทึกอตัราส่วน Q / A ของคณุ (รอ้ยละ
ของความคิดเห็นที่เกิดขึน้ในแต่ละหมวดหมู่) ระหว่างการประชมุที่คณุเขา้รว่มในสปัดาหท์ี่จะถึงนี ้
เม่ือตรวจสอบการสงัเกตตนเองคณุอาจถามว่าอตัราส่วน Q / A ส่วนตวัของคณุคืออะไร คณุถาม
ค าถามก่ีขอ้พยายามเพิ่มอัตราส่วน Q / A ของคุณโดยไตร่ตรองว่าค าถามใดถูกถามแลว้ถาม
ตวัเองวา่“ ค าถามอะไรท่ีไม่ชดัเจนหรอืไม่ถกูถาม” 

เคล็ดลบัที่ 4 ท าการจดบันทึกค าถามที่ส  าคัญ หากตอ้งการสรา้งที่เก็บ
ขอ้มลูที่สมบูรณย์ิ่งขึน้ใหใ้ชเ้วลาในการรวบรวมค าถามของคณุเป็นประจ า Richard Branson ท า
สิ่งนีใ้นสมดุบนัทึก “ค าถามเต็มจ านวน” ทบทวนค าถามเป็นระยะเพื่อดูจ านวนค าถามที่คณุถาม
บอ่ย ๆ และค าถามประเภทใด (หรือไม่ถาม) ประเภทของค าถามที่คณุอาจพิจารณาเม่ือคณุสงัเกต
เครือข่ายและการทดลองเพื่อสรา้งแนวคิดใหม่ 

 สรุปไดว้่า การตัง้ค าถาม หมายถึง กระบวนการขัน้ตอนในการท าความ
เขา้ใจกับสิ่งต่าง ๆ คือการตั้งค าถามเชิงสาเหตุ เพื่อให้เขา้ใจลึกซึง้ว่าท าไมจึงเป็นอย่างนั้น ซึ่ง
ประกอบดว้ยเคลด็ลบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระดมค าถาม การบ่มเพาะการคิดค าถาม ติดตามอตัราสว่น
ค าถามค าตอบของคณุ และการจดบนัทกึค าถามที่ส  าคญั 

3. การสังเกต (Observing)  หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผัส
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกนั เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถหุรือปรากฏการณต์่าง ดว้ย
ความละเอียดถ่ีถ้วน รอบคอบ เพื่อหาร่องรอยที่มาหรือเหตุผลต่าง ๆ และ น าไปสู่การค้นพบ
ประเด็นส าคญัที่ถกูบงัอยู่ได ้นกัประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นนกัสงัเกตการณท์ี่เขม้ขน้ พวกเขาเฝา้ดโูลก
รอบ ๆ ตวัพวกเขาอย่างระมดัระวงัและเมื่อพวกเขาสงัเกตว่าสิ่งตา่ง ๆ ท างานอย่างไรพวกเขามกัจะ
รูส้ึกไวต่อสิ่งที่ไม่ไดผ้ล พวกเขาอาจสงัเกตว่าผูค้นในสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกันได้คน้พบวิธีที่
แตกต่างซึ่งมกัจะดีกว่าในการแกปั้ญหา เม่ือพวกเขามีสว่นรว่มในการสงัเกตประเภทนีพ้วกเขาเริ่ม
เช่ือมต่อทั่วไปกับขอ้มูลที่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อซึ่งอาจกระตุน้ความคิดทางธุรกิจที่ผิดปกติ การสังเกต
ดังกล่าวมักจะดึงดูดความรูส้ึกหลาย ๆ และมักไดร้บัแจง้จากค าถามที่ น่าสนใจ ลองพิจารณา
ตัวอย่างเช่น Ratan Tata ประธานกลุ่ม Tata ของอินเดียไดร้บัขอ้มูลเชิงลึกที่ทรงพลงัซึ่งเป็นแรง
บนัดาลใจให ้Tata Nano รถยนตร์าคาถกูของโลก ตลอดชีวิตของทาทาเขาเคยเห็นครอบครวัหลาย
พนัครอบครวัข่ีสกตูเตอรใ์นอินเดีย ในวนัที่ฝนตกมากในเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย ในปี 2003 เขา
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สงัเกตเห็นชายชนชัน้กลางที่ต  ่ากว่าก าลงัข่ีสกู๊ตเตอรโ์ดยมีเด็กโตยืนอยู่ขา้งหนา้หลงัมือจบั ภรรยา
ของชายคนนัน้นั่งขา้งหลงัพรอ้มกับลูกอีกคนบนตักของเธอ ทัง้สี่คนเปียกโชกไปที่กระดูกขณะที่
พวกเขารีบกลบับา้น ทาทาเห็นดว้ยตาของเขาและฟังดว้ยหวัใจของเขาเพื่อสงัเกตสิ่งที่เขาไม่เคย
สงัเกตเห็นมาก่อน เขาถามตวัเองว่า “ท าไมครอบครวันีถ้ึงไม่สามารถขบัรถและหลีกเลี่ยงฝนได”้ 
หรอือีกวิธีหนึ่งเขาคิดถึงงานที่ตอ้งท า (ในกรณีนีง้าน คือ การสรา้งการขนสง่ที่ปลอดภยัและราคาไม่
แพงส าหรบัครอบครวั ที่ไม่สามารถซือ้รถไดแ้ต่สามารถซือ้สกู๊ตเตอรไ์ด)้ 

การสงัเกต หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างรวมกัน เขา้ไปสมัผัสโดยตรงกับวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ดว้ยความละเอียดถ่ี
ถว้น รอบคอบ เพื่อหารอ่งรอยที่มาหรือเหตผุลตา่ง ๆ และ น าไปสูก่ารคน้พบประเด็นส าคญัที่ถกูบงั
อยู่ได ้ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่จ  าเป็นส าหรบัผู้น  าเชิงนวัตกรรมที่น  าไปสู่การเกิดความคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ และน าไปสู่การคน้พบนวัตกรรมที่แปลกใหม่ที่ตอบสนองความตอ้งการตาม
จดุมุ่งหมาย 

4. การมีเครือข่ายสัมพันธ์ (Networking) แนวคิดส าหรับการสรา้งเครือข่าย 
ผูบ้ริหารที่ประสบความส าเร็จที่สดุซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเครือข่ายทรพัยากรแทนที่จะเป็นผูส้รา้ง
เครือข่ายความคิด ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะขายหรือสรา้งความสมัพนัธก์ับผูท้ี่มีทรพัยากรที่ตอ้งการ 
ในทางตรงกันขา้มผูส้รา้งนวัตกรรมมีโอกาสนอ้ยที่จะเช่ือมโยงเครือข่ายส าหรบัทรพัยากรหรือ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ การพดูคยุกบัผูค้นที่มีความคิดและมมุมองที่หลากหลาย หลกัการพืน้ฐาน
ของการสรา้งเครือข่ายความคิดซึ่งตรงกันขา้มกับการสรา้งเครือข่ายทรพัยากรคือการสรา้งการ
เช่ือมไปสูพ่ืน้ที่ความรูท้ี่แตกต่างกนัโดยการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนที่คณุหรือคนที่อยู่ในเครือข่ายสงัคม
หลกัของคณุ Pierre Omidyar ผูก้่อตัง้ eBay กล่าวว่า เขามองหาขอ้มลูเชิงลึกในทิศทางที่คาดไม่
ถึงและจากคนที่ไม่เช่ียวชาญ (เช่นเดียวกับผู้เช่ียวชาญ) “ฉันให้ความส าคัญกับความคิดจาก
สถานที่ที่ผิดปกติ” เขากลา่ว “ ความคิดโบราณจะเป็นมากกว่าการพดูคยุกบัซีอีโอฉนัตอ้งการที่จะ
พดูคยุกบัใครบางคนในหอ้งสง่จดหมายบางอย่างเช่นนัน้ ฉนัมองหาคนที่มีพืน้ฐานที่หลากหลายวิธี
คิดท่ีหลากหลายเก่ียวกบัสิ่งต่าง ๆ สิ่งที่ฉนัพยายามท าคือสมัผสักบัสไตลก์ารคิดที่แตกตา่งกนั และ
ฉนัไดร้บัขอ้มลูจากทิศทางที่ต่างกนัเหลา่นีใ้นแบบปลายเปิดไม่ใช่ในทิศทางที่ถกูตอ้ง  

การสรา้งเครือข่ายนั้น มีความส าคัญต่อการคิดนอกกรอบที่มักจะต้องมีการ
เช่ือมโยงความคิดในพืน้ที่ของความรูข้องคณุกบัคนอื่น ๆ ที่เลน่ในกลอ่งที่แตกต่างกนัที่อยู่นอกทรง
กลมของคณุ นกัประดิษฐ์ไดร้บัมมุมองที่แตกตา่งอย่างสิน้เชิงเม่ือพวกเขาอทุิศเวลาและพลงังานใน
การคน้หาและทดสอบความคิดผ่านเครือข่ายของบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากผูบ้ริหารที่
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ขบัเคลื่อนดว้ยการส่งมอบทั่วไปที่เช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อเขา้ถึงทรพัยากร การขายหรือบริษัทของ
พวกเขาหรือสง่เสรมิอาชีพของพวกเขานกัประดิษฐ์ออกไปเพื่อพบปะผูค้นที่มีภมูิหลงัและมมุมองที่
แตกต่างกนั ประกอบดว้ยเคล็ดลบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขยายความหลาหลายของเครือข่าย เครือข่ายมื ้อ
อาหาร วางแผนที่ จะเข้าร่วมประชุมอย่าน้อยสอ งครั้งในปีหน้า ชุมชนสร้างสรรค์ เชิญ
บคุคลภายนอก และฝึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

สรุปไดว้่า การมีเครือข่ายสมัพนัธ ์หมายถึง การสรา้งความเป็นมิตรในการเขา้หา
ผูค้นเพื่อใหเ้กิดความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรม รวมทัง้การน าความหลากหลายของอื่นมาสรา้ง
เป็นระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และ ขยายความคิดรว่มกบัผูอ้ื่นเพื่อไดม้มุมองที่สะทอ้นกลบั
ความแตกต่างหลากหลาย การตนเองใหมี้มนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหลก็ของสงัคมได ้

5. การทดลอง (Experimenting) การทดลองกบัโอกาสทางธุรกิจใหม่นัน้อนัที่จรงิ
แลว้ Jeff Bezos ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้ Amazon ไดท้  าที่ D. E. Shaw ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของ Wall 
Street ในเดือนพฤษภาคมปี 1994 เบโซสก าลังส ารวจอินเทอรเ์น็ตที่ยังไม่โตเต็มที่ในส านักงาน
สามสิบชัน้ของเขาในใจกลางเมืองแมนฮตัตนั ในขณะที่เบโซสก์ าลงัสืบคน้เขาพบเว็บไซตท์ี่อา้งว่า
วดัการเติบโตของการใชอ้ินเทอรเ์น็ต เบโซสไม่เช่ือสายตาของเขา ตามเว็บไซตน์ีอ้ินเทอรเ์น็ตเติบโต
ในอัตรา 2,300 เปอรเ์ซ็นต์ต่อปี “มันเป็นการโทรปลุก” เขากล่าว “คุณต้องจ าไว้ว่ามนุษย์ไม่
สามารถเขา้ใจการเติบโตแบบเลขชีก้  าลงั มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจ าวนัของเรา” แต่เป็น
โอกาสทางธุรกิจประเภทที่เรียกว่าอินเทอรเ์น็ต ประสบการณ์ของ Bezos สอนให้เขารูว้่าการ
ทดลองมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่นวตักรรมที่เขามีดงันัน้จึงพยายามท าใหเ้ป็นรูปธรรมท่ี Amazon “ 
การทดลองเป็นกญุแจส าคญัในการสรา้งนวตักรรมเพราะพวกเขาไม่ค่อยจะปรากฏออกมาอย่างที่
คณุคาดหวงัและคณุเรียนรูม้ากมาย” เบโซสบอกกบัเรา “ ฉันแนะน าใหพ้นกังานของเราลงตรอก
ซอกซอยและทดสอบ เราไดพ้ยายามลดค่าใชจ้่ายในการท าการทดสอบเพื่อใหเ้ราสามารถท าการ
ทดลองไดม้ากขึน้ หากคณุสามารถเพิ่มจ านวนการทดสอบที่คณุลองจากหนึ่งรอ้ยถึงหนึ่งพนัคณุจะ
เพิ่มจ านวนนวตักรรมที่คณุสรา้งขึน้อย่างมาก” 

สามแนวทางสู่การทดลอง เราพบว่านักประดิษฐ์ที่เริ่มธุรกิจใหม่และผู้คิดคน้
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นผูท้ดสอบที่ดีที่สดุ สิ่งนีไ้ม่น่าแปลกใจเนื่องจากผูป้ระกอบการสตารท์อพั และผู้
คิดคน้ผลิตภณัฑม์กัจะเปิดตวัสิ่งใหม่ ๆ สูต่ลาดโดยเริม่จากศนูยภ์าคพืน้ดิน (พวกเขายงัใหค้ะแนน
ความเสี่ยงสงูกว่า) จากทกัษะการคน้พบทัง้หมดเราพบวา่ การทดลองเป็นตวัสรา้งความแตกต่างที่
ดีที่สุดของผูค้ิดคน้นวัตกรรม เม่ือเทียบกับผูท้ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือ ดังนั้นหากคุณตอ้งการหาคนที่มี
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมการประเมินทกัษะการทดลองของเขาหรอืเธอเป็นจดุเริม่ตน้ที่ดี 
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ลองประสบการณใ์หม่ ผูบ้รหิารหลายคนมองวา่การลองประสบการณใ์หม่ ๆ เป็น
การเสียเวลาหากประสบการณ์ไม่ได้เช่ือมโยงโดยตรงกับผลการเรียนรูท้ี่ต้องการ ผู้บริหารที่
ขบัเคลื่อนดว้ยการจดัสง่มุ่งเนน้ที่การแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพในมือ ดงันัน้หากกิจกรรมไม่มี
การเช่ือมต่อที่ชัดเจนกับการส่งมอบในปัจจุบันพวกเขามองว่าเป็นการเสียเวลา ตรงกันขา้มกับ
ผูบ้รหิารที่มีการคน้พบเขา้ใจแนวคิดท่ีวา่การทดลองใชป้ระสบการณใ์หม่หมายถึงการมีสว่นรว่มใน
การเรียนรูแ้บบโตต้อบซึ่งอาจไม่มีการใชง้านจริงที่ชดัเจน อนัที่จริงจากตรรกะมลูค่า ปัจจุบนัสทุธิ 
(เช่นขนาดของการลงทนุลดราคาตามเวลา) ผลตอบแทนตรงเวลาที่ลงทนุเม่ือใชท้กัษะการคน้พบ
ใด ๆ สรา้งการคืนทนุที่ไม่เพียงแตเ่พิ่มเติมในอนาคต แต่ยงัมีโอกาสนอ้ยกวา่ที่เคยเป็นตวัเป็นตนขึน้ 
Steve Jobs ไม่เคยคาดหวงัวา่การใชเ้วลาในชัน้เรยีนการประดิษฐ์ตวัอกัษรจะมี  แอปพลิเคชนัหรือ
การคืนทุนใด ๆ แต่ประสบการณก์ารประดิษฐ์ตวัอกัษรกลายเป็นความแตกต่างที่ส  าคัญส าหรบั
คอมพิวเตอร ์Macintosh เครื่องแรกโดยอนญุาตใหผ้ลิตเอกสารท่ีมีตวัอกัษรที่สวยงาม 

สรุปแลว้การอาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ การท างานในอตุสาหกรรมที่แตกต่างกนั
และการเรียนรูท้ักษะใหม่นั้นเป็นสามวิธีในการลองประสบการณ์ใหม่ ๆ ผู้ทดสอบแสวงหา
ประสบการณป์ระเภทนีเ้พราะพวกเขาขยายความหลากหลายของความรูแ้ละเพิ่มความสามารถใน
การคิดคน้ 

ทดสอบแนวคิดใหม่ผ่านการน าร่องและตน้แบบ Max Levchin ผูร้ว่มก่อตัง้ของ 
PayPal เรียนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตรค์อมพิวเตอรใ์นวิทยาลยัซึ่งเขาไดพ้ฒันาความสนใจดา้น
เทคโนโลยีความปลอดภยัและการเขา้รหสัอย่างมากมาย ในช่วงฤดรูอ้นของปี 1998 เลวินไดย้า้ย
ไปที่ซิลิคอนแวลลีย ์เพื่อไล่ตามความฝันของเขาในการก่อตัง้บริษัทที่เสนอซอฟตแ์วรร์กัษาความ
ปลอดภยั วนัหนึ่งในฤดรูอ้น เขาตดัสินใจเขา้รว่มการบรรยายเทคโนโลยีการเขา้รหสัที่มหาวิทยาลยั
สแตนฟอรด์เพื่อดวู่าเขาสามารถวางแนวคิดใด ๆ เพื่อสานฝันของเขาไดห้รือไม่ มีเพียงหกคนที่เขา้
รว่มการบรรยายดงันัน้จึงไม่ยากที่จะเริ่มการสนทนากบั Peter Thiel ผูจ้ดัการกองทุนปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่สนใจใชเ้ทคโนโลยีการเขา้รหสัเพื่อรกัษาความปลอดภยัการท าธุรกรรมทางการเงิน ทัง้สอง
ตกลงกันในทันทีและตัดสินใจที่จะก่อตั้งบริษัทโดยใช้ซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภัยส าหรบั
อปุกรณพ์กพาเช่น PalmPilo โดยปัจจุบนั PayPal เป็นผูป้ระมวลผลการช าระเงินทางอีเมลที่ใหญ่
ที่สุดในโลก แต่สิ่งนีจ้ะไม่เกิดขึน้หากผูก้่อตัง้ไม่เต็มใจทดลองและเปิดตัวผลิตภัณฑรุ์่นก่อนหนา้
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกบัการทดสอบกระเป๋าเงินเพื่อความปลอดภยัก็เป็น “ความลม้เหลว” การ
ทดสอบ PalmPilot ดัง้เดิมก็ลดลงเช่นกนั แตก่ารทดลองที่ส  าคญัเหลา่นีส้รา้งขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบั
ความส าเร็จสูงสุดของ PayPal ประสบการณ์ PayPal ไม่ได้ผิดปกติส  าหรบัผู้ประกอบการที่ มี
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นวตักรรม พวกเขาตระหนกัถึงความส าคญัของการทดสอบกบัตน้แบบและน ารอ่งเพื่อดวูา่พวกเขา
สามารถเรียนรูอ้ะไรไดบ้า้ง เนื่องจากมีอคติในการด าเนินการพวกเขามกัจะเปิดตวัผลิตภณัฑห์รือ
ธุรกิจอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดเ้พื่อท าการทดลองเพื่อดูว่าการตอบสนองของตลาดจะ
เป็นอย่างไร  

ในท านองเดียวกัน  IKEA ไม่ เคยตั้งใจที่ จะมีชุด เฟอร์นิ เจอร์น็ อคดาวน ์
(เฟอรน์ิเจอรถ์อดประกอบในกล่องพสัดุ) เป็นคุณสมบตัิหลกัของรูปแบบการคา้ปลีกเฟอรน์ิเจอร์
ราคาประหยดั การทดลองแบบบงัเอิญในช่วงตน้ ๆ ในประวตัิศาสตรข์องบริษัทใหข้อ้มลูเชิงลึกที่
ส  าคญั หลงัจากเสรจ็สิน้การถ่ายภาพส าหรบัแคตตาล็อกเฟอรน์ิเจอรผ์ูจ้ดัการฝ่ายการตลาดพบว่า
เฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมดไม่พอดีกบัรถบรรทกุ เม่ือช่างภาพแนะน าใหน้ าขาขึน้จากโต๊ะแลว้เลื่อนโต๊ะไปที่
รถบรรทุกไฟก็ปรากฏขึน้ IKEA สามารถน็อคดาวนเ์ฟอรน์ิเจอรเ์กือบทั้งหมดเพื่อลดตน้ทุนการ
ขนส่งและท าใหล้กูคา้เป็นผูป้ระกอบขัน้สดุทา้ย การทดลองขนาดเล็กนีมี้ความส าคญัต่อรูปแบบ
ธุรกิจของ IKEA ในฐานะผูค้า้ปลีกเฟอรน์ิเจอรร์ะดบัโลก 

จะเห็นไดว้่า นักประดิษฐ์มีส่วนร่วมในการทดลองสามประเภทเพื่อสรา้งขอ้มูล
และจดุประกายความเขา้ใจใหม่ๆ ลองประสบการณใ์หม่ๆ แยกสิ่งต่าง ๆ และทดสอบแนวคิดโดย
การสรา้งตน้แบบและการน าร่อง แมว้่าการตัง้ค าถามการสงัเกตและการสรา้งเครือข่ายนั้นยอด
เยี่ยมส าหรบัการใหข้อ้มูลเก่ียวกับอดีตและปัจจุบนั การทดลองเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการสรา้ง
ขอ้มลูเก่ียวกบัสิ่งที่อาจใชง้านไดใ้นอนาคต นั่นคือวิธีที่ดีท่ีสดุในการตอบค าถามแบบจะเกิดอะไรถา้ 
นักประดิษฐ์ยังเขา้ใจว่าเม่ือคุณถามค าถามเด่น สังเกตสถานการณ์ส าคัญและพูดคุยกับคนที่
เหมาะสมคุณอาจตอ้งทดลองนอ้ยลง สิ่งนีจ้ะช่วยลดตน้ทุนและเวลาที่เก่ียวขอ้งกับการทดสอบ 
ทา้ยที่สดุผูส้รา้งนวตักรรมเขา้ใจและยอมรบัว่าการทดลองส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว ้(และอาจกลายเป็นการเสียเวลามหาศาล) แต่พวกเขารูว้่าการทดลองมกัเป็นวิธีเดียว
ในการสรา้งขอ้มลูที่ตอ้งการ เพื่อใหบ้รรลคุวามส าเรจ็ในที่สดุ 

กลา่วโดยสรุป การทดลอง หมายถึง การน าขอ้สงัเกต การตัง้สมมตุิฐานตา่ง ๆ มา
คน้ควา้ทดลอง เพื่อน าความคิดในจินตนาการนัน้มาสูก่ารปฏิบตัิไดจ้รงิ การน าความคิดมาทดลอง
โดยการสรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบกบับางกลุม่ ซึ่งลว้นแลว้แตช่่วยท า
ใหเ้กิดความคิดที่ควบแน่นและชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่ง
ใหม่ ๆ 
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จรุีวรรณ จนัพลา (2559, น. 53 - 57) เสนอแนวขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูน้  าเชิง
นวตักรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ความสามารถทางสงัคมบคุลิกภาพและทกัษะ 
 2. การเป็นผูน้  าทีมและการสรา้งเครือข่าย 
 3. การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูแ้ละการสงัเกต 
 4. การสนบัสนนุนวตักรรม 
 5. การบรหิารโครงสรา้งขององคก์ารและการเช่ือมโยง 

อรชร ปราจันทร ์(2561) เสนอองคป์ระกอบในการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม 
แบ่งเป็น 11 ดา้นดงันี ้

1. ความสามารถทางสงัคมบคุลิกภาพและทกัษะ  
2. การเป็นผูน้  าทีมและการสรา้งเครือข่าย 
3. การเป็นผูน้  าความคิด, การตัง้ค าถาม, การตดัสินใจ 
4. การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูแ้ละการสงัเกต 
5. การบรหิารกลยทุธแ์ละการมีวิสยัทศัน ์
6. การสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
7. การมีสว่นรว่ม 
8. การสนบัสนนุนวตักรรม 
9. การสงัเคราะห ์
10. การบรหิารโครงสรา้งขององคก์ารและการเช่ือมโยง 
11. การสรา้งชมุชน, บคุลากร 

อรอนงค ์ โรจนว์ฒันบูลย ์(2553) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันานวตักรรม 7 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. การสง่เสรมิการพฒันาและการทดลอง 
2. การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูแ้ละการสงัเกต 
3. การเผยแพรค่วามรู ้
4. การสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
5. การสนบัสนนุนวตักรรม 
6. การบรหิารโครงสรา้งขององคก์ารและการเช่ือมโยง 
7. การมอบหมายงาน  
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 ฮกักี ้และ เจม (Higgins James M. 1995) ไดแ้บ่ง แนวทางการพฒันานวตักรรม 10 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การเป็นผูน้  าทีมและการสรา้งเครือข่าย 
2. การสง่เสรมิการพฒันาและการทดลอง 
3. ความไวว้างใจ 
4. การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูแ้ละการสงัเกต 
5. การบรหิารกลยทุธแ์ละการมีวิสยัทศัน ์
6. การเผยแพรค่วามรู ้
7. การสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
8. การสนบัสนนุนวตักรรม 
9. การบรหิารโครงสรา้งขององคก์ารและการเช่ือมโยง 
10. การนบัถือ, การช่ืนชม, จงูใจ, การมอบรางวลั 

เท็ด และ คณะ (Tidd and others. 2001, pp. 313 - 340) แบ่งแนวทางการพัฒนา
นวตักรรมไดเ้ป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การเป็นผูน้  าทีมและการสรา้งเครือข่าย 
2. การสง่เสรมิการพฒันาและการทดลอง 
3. การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรยีนรูแ้ละการสงัเกต 
4. การบรหิารกลยทุธแ์ละการมีวิสยัทศัน ์
5. การเผยแพรค่วามรู ้
6. การสนบัสนนุนวตักรรม 
7. การสื่อสาร 
8. การบรหิารโครงสรา้งขององคก์ารและการเช่ือมโยง 
9. การสรา้งชมุชน, บคุลากร 

จากแนวคิดทฤษฎีการพฒันานวตักรรมดงักลา่ว ผูว้ิจยัไดส้รุปและเลือกแนวทางการ
พฒันาภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ได ้5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเช่ือมโยง  การตัง้ค าถาม การสงัเกต  
การมีเครือข่ายสมัพนัธ ์และการทดลอง 
 
 
 



  53 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม  
3.1 ความหมายของชุดฝึกอบรม 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2523, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของชดุการสอน วา่เป็นสื่อประสม
ประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน โดยมีระบบการผลิตและการน าเสนอสื่อการ
สอนที่สอดคลอ้งกบัวิชา หน่วย หวัเรื่อง และวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหผู้เ้รียนเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลอ้งกบั ชมนาด พงศน์พรตัน ์ (2526: 1) กล่าวว่าชุดฝึกอบรม 
(Training packages) เป็นสื่อการฝึกอบรมแบบประสมที่ก าหนดวิธีการสอนของวิทยากร และ
กิจกรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์รวมทัง้ระบุเอกสาร วสัดุอุปกรณ์
และแบบทดสอบที่ใชฝึ้กอบรม โดยมีขั้นตอนในการสรา้งอย่างเป็นระบบ ซึ่งวิทยากรสามารถ
น าไปใชเ้ป็นคู่มือในการสอน และผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถใชเ้อกสารส าหรบัผูเ้ขา้อบรมในการ
ติดตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการฝึกอบรมได ้

และ อรนุช ลิมตศิริ (2543, น. 167) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุดการสอนเป็นโปรแกรม
ทางการเรียนที่จัดไว้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย คู่ มือ เนื ้อหา แบบทดสอบและการก าหนด
จดุมุ่งหมายของการเรียนไวค้รบถว้น 

สมเกียรติ ศรีจกัวาล (2548, น. 1) กล่าวว่า ชดุฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ใชใ้นการ
พฒันาศกัยภาพของมนษุยใ์หเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ ทนัสมยัและทนัเหตกุารณ ์น าไปสู่การ
พฒันาศกัยภาพของบคุคล 

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542, น. 91) กล่าวว่า ชดุฝึกอบรม เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่
เป็นสื่อประสม (Multi Media) ประกอบดว้ยสื่อการสอนตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปรวมกัน เพื่อใหผู้เ้รียน
ได้รับความรูต้ามที่ต้องการ สื่อที่น  ามาใช้ร่วมกันนี ้จะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ตามล าดบัขัน้ที่จดัเอาไวส้  าหรบัหน่วยการเรียนตามหวัขอ้เนือ้หาและประสบการณข์องแต่ละหน่วย
ที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดร้บัความรู ้ 

พารีค และราว (Pareek & Roa. 1980, p. 92) ได้กล่าวถึงชุดฝึกอบรมว่า เป็น
รูปแบบหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมแบบยึดวัตถุประสงค์ ที่รวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม เนือ้หาการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม วิธีการสอน และการประเมิน
การฝึกอบรมเขา้ไวท้ัง้หมด (Self-contained unit) ชุดฝึกอบรมเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมอีกประเภท
หนึ่ง โดยแบง่ไดเ้ป็นทัง้ แบบที่ศกึษาไดด้ว้ยตนอง (Self-learning Module) และแบบชดุฝึกอบรมที่
ใชส้อน (Teaching Module)    

สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรม (Training Package) หมายถึง เป็นสื่อการฝึกอบรมแบบ
ประสมที่ก าหนดวิธีการสอนของวิทยากร และกิจกรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่สอดคลอ้งกับ



  54 

วตัถปุระสงค ์รวมทัง้ระบเุอกสาร วสัดอุปุกรณแ์ละแบบทดสอบที่ใชฝึ้กอบรม โดยมีขัน้ตอนในการ
สรา้งอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยสื่อ เนือ้หา วัสดุ อุปกรณ์ ที่น  ามาใชเ้พื่อพัฒนาผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดร้บัความรู ้ประสบการณ ์และพฒันาเพิ่มพนูความรู ้เพิ่มพนูทกัษะ เปลี่ยนแปลงเจตคติ 
มีความสามารถที่สงูขึน้ 

3.2 ลักษณะส าคัญของชุดฝึกอบรม 
รตันา  พุม่ไพศาล (2534, น. 31) กลา่วถึง ลกัษณะส าคญัของชดุฝึกอบรม ไวด้งันี ้ 

1. มีจดุมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง คือ ที่พฒันาขึน้มาเป็นชดุฝึกอบรมจะมีจดุมุ่งหมาย
สัน้ ๆ เป็นชดุ ๆ ไป 

2. เป็นสื่อประสม ที่พฒันาเป็นชดุฝึกอบรมจะท าสื่อหลาย ๆ ชนิดมาสมัพนัธก์นั
เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละน่าสนใจ 

3. เป็นสื่อที่สามารถศึกษาอบรมไดด้ว้ยตนเอง สื่อของชุดฝึกอบรมอาจเป็นสื่อที่
ช่วยผูฝึ้กอบรมใชใ้นการฝึกอบรม การบรรยายหรืออาจะเป็นสื่อที่ผูร้บัการฝึกอบรมสามารถศึกษา
ไดด้ว้ยตนเอง 

4. ใชร้ะยะเวลาฝึกอบรมสัน้ ๆ ชุดฝึกอบรมส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการฝึกอบรม
สัน้ สามารถฝึกไดด้ว้ยตนเอง 

5. ใชไ้ดทุ้กสถานที่และทุกเวลา ดังนั้นผูร้บัการอบรมจะศึกษาหาความรูไ้ดทุ้ก
เวลา 

6. เบ็ดเสร็จในตัวเอง ชุดฝึกอบรมจะได้รบัการพัฒนาขึน้มาใช้เสร็จสิน้ลงใน
ตวัเองไม่ตอ้งตอ่เนื่องไปยงัชดุอื่น ผูร้บัการอบรมก็ไดร้บัความรูเ้ป็นเรื่อง ๆ  

รพินทร ์โพธ์ิศร ี(2549, น. 2 - 4) กลา่วถึงองคป์ระกอบของชดุฝึกอบรม ดงันี ้ 
1. วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมตอ้งระบุปลายทางที่ชดัเจน ระบุเนือ้หาความรู ้

และระดบัทกัษะการเรียนรูท้ี่ชดัเจน นั่นคือจะตอ้งมีวตัถุประสงคป์ระจ าชุดฝึกอบรมที่ระบุชดัเจน 
วา่ เม่ือผ่านการฝึกอบรมแลว้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรท าอะไรได ้ในระดบัใด 

2. กลุม่เปา้หมาย ระบกุลุม่เปา้หมายใหช้ดัเจนวา่ ชดุฝึกอบรม ที่สรา้งขึน้เพื่อใคร 
3. มีองคป์ระกอบของวัตถุประสงค์ที่เป็นระบบ เป็นเหตุ และผลเช่ือมโยงกัน

ระหวา่งวตัถปุระสงคป์ระจ าชดุ วตัถปุระสงคส์  าหรบัหน่วยและวตัถปุระสงคย์่อย 
4. คู่มือการฝึกอบรม เพื่ออธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใชชุ้ดการเฉลยขอ้ค าถาม

ทัง้หมดในกิจกรรมประเมิน 
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สรุปไดว้่า ลกัษณะส าคญัของชุดฝึกอบรม ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผลที่ระบุ
ถึงความเป็นมาของชุดฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้
เป็นสื่อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงกิจกรรมและสื่อในการ
ฝึกอบรม เป็นสื่อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมที่มีผูใ้หก้ารฝึกอบรม หรือเป็นสื่อที่ผูร้บัการฝึกอบรม
สามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง และใชร้ะยะเวลาฝึกอบรมสัน้ ๆ และมีการประเมินผล  

3.3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม 
พงษ์จนัทร ์ภูษาพานิชย ์ (2545, น. 111) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการออกแบบหรือพฒันา

หลกัสตูรฝึกอบรมว่าเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเนือ้หาที่จ  าเป็นในหลกัสตูรหรือโครงการฝึกอบรม ว่า
จะตอ้งประกอบดว้ยเนือ้หาสาระอะไรบา้ง ในดา้นความรู ้ทักษะ ทัศนคติที่จ  าเป็นส าหรบัการ
ฝึกอบรม เทคนิควิธีการฝึกอบรม ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดมี้การพัฒนาตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรฝึกอบรม และ ชูชัย สมิทธิไกร 
(2548, น. 5) กล่าวถึงการฝึกอบรมโดยใชค้  าว่า การฝึกบุคลากรว่าหมายถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรูซ้ึ่งถกูจดัขึน้อย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งหรือเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะความสามารถ และทศันคติ
ของบุคลากร อันจะช่วยปรบัปรุงให้เกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมนัน้มีนกัการศกึษาไดน้ าเสนอแนวทางไวด้งันี ้

พารีค และราว (Pareek & Roa. 1980, p. 1) ได้แนะน าแนวทางในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมโดยด าเนินการตามขัน้ตอน ซึง่มีอยู่ 7 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบุปัญหาในเรื่องระดบัความสามารถของคนหรือองคก์รที่วิเคราะหแ์ลว้เห็น
วา่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข และสามารถแกไ้ข ไดด้ว้ยการฝึกอบรม 

2. ก าหนดวิธีในการฝึกอบรม เม่ือพิจารณาว่าการแก้ปัญหาต้องใช้วิธีการ
ฝึกอบรม ผู้พัฒนาชุดฝึกอบรมจะตอ้งก าหนดยุทธวิธีในการฝึกอบรมว่าควรจะใช้รูปแบบและ
เทคนิควิธีใดบา้งในการฝึกอบรม 

3. ระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรม นับว่ามีความส าคัญในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเพราะจะท าให้ชุดฝึกอบรมนั้นมีวัตถุประสงคต์รงกับปัญหาและความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม 

4. การพฒันาชดุฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนที่จะตอ้งจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หต้รง
กบัปัญหาและความจ าเป็นของผูเ้ขา้รบัการอบรม เป็นขัน้ตอนที่จะตอ้งจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
ใหต้รงกับปัญหาและความจ าเป็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอนส าคัญๆ 
ดงันี ้ 
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4.1 การก าหนดวตัถปุระสงค ์วตัถปุระสงคด์ังกลา่ว จะตอ้งเป็นวตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรม เพราะจะช่วยใหส้ามารถก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม โดยจะตอ้ง
ค านงึถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นพืน้ฐาน 

4.2 การคดัเลือกเนือ้หา จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมาย เป็นสิ่งใหม่และ
เป็นที่น่าสนใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากวยัและระดบัความรูเ้ดิม  

4.3 การเลือกกิจกรรมการเรียนหรือประสบการณก์ารเรียน นอกจากจะตอ้ง
เป็นการส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ประสบการณ์ที่จะจัดให้ต้องน่าสนใจและเป็นการ
สง่เสรมิกนัระหว่างประสบการณเ์ดิมกบัประสบการณใ์หม่ สามารถสง่เสรมิการเรียนรูไ้ดห้ลายทาง 
ผูเ้ขา้อบรมสว่นใหญ่สามารถลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

4.5 เลือกสื่อในการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นการใหค้วามรูแ้ก่บคุคลวิธีหนึ่ง
ที่พงึประสงคใ์หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีการเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะหรือเจตคติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มากกว่าท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดความรูแ้ละเปลี่ยนพฤติกรรม ไปตามจดุมุ่งหมายที่ก าหนด
ไวใ้นการใหบ้คุคลเกิดการเรียนรูไ้ดด้ีตามความตอ้งการนัน้จ าเป็นตอ้งมีการสื่อสารความหมายที่ดี 
เป็นการลดช่องว่างระหว่างผูใ้หก้ารอบรมกบัผูร้บัการฝึกอบรม สื่อจึงนบัว่าเป็นปัจจยัที่ส  าคญัมาก
ในการถ่ายทอดสิ่งตา่ง ๆ จากผูพ้ดูไปยงัผูฟั้ง สื่อที่กลา่วถึงนี ้หมายถึง วสัด ุเครื่องมือหรอืวิธีการ 

4.6 ด าเนินการฝึกอบรม เป็นขั้นที่น  าชุดฝึกอบรมจากการพัฒนาขึน้ ไป
ทดลองใช ้เพื่อตรวจสอบเก่ียวกบัเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอนหรือยุทธวิธีที่น  ามาใช ้สื่อและ
อปุกรณป์ระกอบการสอนการประเมินผลที่ใชร้ะหว่างฝึกอบรม และหลงัฝึกอบรมว่าสามารถท าให้
ผูเ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคห์รือไม่ ทัง้นีต้อ้งค านึงถึงกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการฝึกอบรมว่าเป็นไปตาม
ขอบเขตท่ีก าหนดไว ้

4.7 ประเมินผลการฝึกอบรม เป็นการประเมินจดุมุ่งหมายในดา้นความรูแ้ละ
ด้านการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมภายหลังจากการฝึกอบรม ทั้งนีอ้าจจะใช้วิธีการ
สมัภาษณ ์สงัเกต หรือทดสอบรว่มกนัก็ได ้

ชชูยั สมิทธิไกร (2548, น. 140 - 150)  กล่าวถึงขัน้ตอนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมวา่ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5  ขัน้ตอน คือ การก าหนดวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม การก าหนด
เนือ้หาของหลกัสตูร การก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม การเลือกใชว้ิธีการฝึกอบรม และการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการ สามารถอธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมไดด้งัตอ่ไปนี ้
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1. ขัน้ตอนการก าหนดวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม คือการก าหนดเป้าหมายว่าการ
ฝึกอบรมจะตอ้งเปลี่ยนแปลงความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ใหเ้ป็นไป
ในทางใด และระดบัใด โดยทั่วไปแลว้ การก าหนดวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม สามารถจ าแนก
ไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร วตัถุประสงคข์องหมวดวิชา และวตัถุประสงคข์อง
รายวิชา (เครือวลัย ์ลิ่มอภิชาต. 2531 อา้งถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร. 2548, น. 140)  

2. ขัน้ตอนการก าหนดเนือ้หาของหลกัสตูร คือสาระความรูต้่าง ๆ ซึ่งผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมควรจะได้เรียนรูแ้ละน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน การก าหนดเนื ้อหาของหลักสูตร
ประกอบดว้ยขัน้ตอนที่ส  าคญัสามขัน้คือ 1) การจดัเตรยีมโครงรา่งหลกัสตูร (Course Outline) เป็น
ขัน้ตอนแรกของการก าหนดเนือ้หาของหลกัสตูร ซึ่งหมายถึง ค าบรรยายเก่ียวกับโครงสรา้งและ
ล าดับขั้นตอนการเสนอเนือ้หาของโครงการฝึกอบรม (Carnevale, Gainer and Melther, 1990 
อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร. 2548: 144) ซึ่งต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมซึ่งได้
ก าหนดไวแ้ลว้ สอดคลอ้งกับสภาพการท างานจริง และมีความถูกตอ้งและทันสมัย 2) การสรา้ง
แผนการเรียน (Lesson Plane) คือสิ่งที่บรรยายถึงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้กิจกรรมของการ
เรียน สื่อการสอน และวิธีการประเมินผล การเขียนแผนการเรียนที่ดีนัน้ควรบ่งชีส้ิ่งที่ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมจะตอ้งท าระบวุตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแผนการเรียน ก าหนดวา่ผูเ้ขา้รบัการฝึอบรม
จะตอ้งเรียนความรูแ้ละทกัษะอะไรจึงสนองตอบต่อวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้จดัวางหวัขอ้ย่อย
ของบทเรียนตามล าดบัที่เหมาะสม ระบเุนือ้หาของหวัขอ้ย่อยโดยละเอียด เลือกกิจกรรมการเรียน
ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรูใ้นแต่ละหัวข้อย่อย ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต้องใช้ทบทวนการ
จดัล าดบัเนือ้หา ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม และจดัเตรียมวิธีการประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 3) การจัดวางเนือ้หาวิชา สิ่งที่ควรปฏิบตัิ ไดแ้ก่ ระบุสิ่งที่ตอ้งการจะใหเ้กิด
การเรียนรูท้ี่ เป็นความรูห้รือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู ้เป็นทักษะที่ต้องการให้เรียนรู ้และเป็น
แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ต้องการให้มีการฝึก ควรระบุความสนใจ ความต้องการ และ
ความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม รวบรวมเอกสารซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการท างานทัง้หมด คน้หา
เอกสารที่จ  าเป็นจากแหล่งข้อมูลภายนอก จัดวางหรือแก้ไขปรับปรุงเนื ้อหาวิชาตามค วาม
เหมาะสม และประเมินวา่เนือ้หาที่ก าหนดมีความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรือไม่ 

3. ขัน้ตอนการก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม สามารถก าหนดไดโ้ดยแยก
เป็น 2 ประเด็น คือ การก าหนดระยะเวลาทัง้หมดของการฝึกอบรม และการแบ่งสรรเวลาในการ
ฝึกอบรม โดยการก าหนดระยะเวลาทัง้หมดของการฝึกอบรม ขึน้อยู่กับวตัถุประสงคแ์ละเนือ้หา
ของการฝึกอบรม รวมทัง้พืน้ฐานความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ย ทางดา้นการแบ่งเวลานัน้
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ตอ้งเทียบเคียงวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาทัง้หมดกบัจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีอยู่ จากนัน้จงึแบ่ง
สรรเวลาที่จะใหก้บัวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาแต่ละหวัขอ้ตามความเหมาะสม โดยยดึหลกัว่าภายใน
ระยะเวลาที่แบ่งสรรใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรจะสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวไ้ด้
และวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาที่มีความส าคญัและความยากมากควรจะมีเวลาส าหรบัการฝึกอบรม
มากกวา่วตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาที่มีความส าคญัและความยากนอ้ย 

4) ขัน้ตอนการเลือกใชว้ิธีการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมมีอยู่ดว้ยกนัหลากหลาย
วิธี ทัง้นีว้ิธีการฝึกอบรมจึงเปรียบเสมือนพาหนะของการเดินทาง ซึ่งจะช่วยใหโ้ครงการฝึกอบรม
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้วิธีการฝึกอบรมสามารถแบ่งไดโ้ดยยึดถือเกณฑ์ 2 
ประการ ประการแรกจะยดึถือตามวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม  

โดยสรุป กระบวนการขัน้ตอนในการฝึกอบรมนัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ย ปัญหาหรือ
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม เนื ้อหาของการฝึกอบรม วิธีการขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา แหล่งการเรียนรู ้สื่ออุปกรณ์ที่ใช ้เครื่องมือในการวดัผล และแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิผลและความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรม 

3.4 ความส าคัญและประโยชนข์องการฝึกอบรม 
จอหน์สนั (Johnson.1976; อา้งถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร. 2548, น. 14 - 15) ไดก้ลา่วถึง

บทบาทและประโยชนข์องการฝึกอบรมใน 10 ประเด็น ดงัตอ่ไปนี ้
1. ช่วยพัฒนาความรูแ้ละทักษะความสามารถและทัศนคติของพนักงานการ

ฝึกอบรมจะช่วยปรบัปรุงใหพ้นกังานมีคณุสมบตัิที่จ  าเป็นต่อการท างานดีขึน้กว่าเดิม อนัจะส่งผล
ใหผ้ลผลิตเพิ่มสงูขึน้ทัง้ในดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

2. ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นค่าจา้งแรงงาน โดยการลดปริมาณเวลาที่ใชใ้นการผลิต
สินคา้หรอืบรกิาร แต่ยงัไดส้ินคา้หรือบรหิารที่มีปรมิาณและคณุภาพคงเดิม นอกจากนัน้ยงัลดเวลา
ที่ใชใ้นการพฒันาพนกังานที่ขาดประสบการณ ์เพื่อใหมี้ผลการปฏิบตัิติงานอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

3. ช่วยลดตน้ทนุการผลิต โดยการลดปรมิาณสินคา้ที่ผลิตอย่างไม่ไดม้าตรฐาน 
4. ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารบคุคล โดยการลดอตัราการขาดงาน การมา

ท างานสาย การลาออกจากงาน อบุตัิเหต ุการรอ้งทกุขแ์ละสิ่งอื่น ๆ ที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

5. ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการยกระดับคุณภาพของ
การใหบ้รกิาร ช่วยปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารหรอืสง่สินคา้แก่ลกูคา้ 
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6. ช่วยพฒันาพนกังานเพื่อทดแทนอตัราก าลงัในอนาคต การฝึกอบรมบคุลากร
จะช่วยใหอ้งคก์ารมีก าลงัทดแทนไดท้นัท่วงที หากมีพนกังานบางสว่นเกษียณ หรือลาออกจากการ
ท างาน 

7. ช่วยตระเตรียมพนักงานก่อนการกา้วเขา้สู่ต  าแหน่งที่สูงขึน้ การฝึกอบรมจะ
ช่วยใหพ้นกังานที่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งใหม่ มีความพรอ้มและสามารถปรบัตวักบัต าแหน่งหนา้ที่
ใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

8. ช่วยขจดัความลา้หลงัดา้นทกัษะ เทคโนโลยี วิธีการท างานและการผลิต การ
ฝึกอบรมเป็นการฝึกฝนใหพ้นกังานขององคก์ารมีความรู ้ทกัษะและความช านาญ ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อการท างาน และทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงช่วยใหอ้งคก์ารสามารถแข่งขนักับ
ผูอ้ื่นได ้

9. ช่วยประกาศนโยบายหรือขอ้บังคับขององคก์าร ช่วยในการสื่อสารนโยบาย
หรือขอ้บงัคบัขององคก์าร ซึ่งไดร้บัการแกไ้ขหรือรา่งขึน้มาใหม่กบัพนกังานในองคก์ารใหด้  าเนินไป
อย่างราบรื่น 

10. ช่วยปรบัปรุงและพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างพนักงานในองคก์าร รวมทัง้
ช่วยเพิ่มพนูขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานดว้ย 

สรุปไดว้่า การฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ที่ใชส้  าหรบั
ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องและใชเ้ป็นสื่อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือเป็นสื่อส าหรบัการศึกษาดว้ย
ตนเองของผูร้บัการอบรม ดว้ยกิจกรรมที่ หลากหลาย มีการเสรมิแรงผูเ้รียนโดยใชส้ื่อการเรียนแบบ
ประสม ที่จะท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการพฒันาความคิด มีความชดัเจนในเป้าหมายและท า
ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งหากพฒันาอย่างมีหลกัทางวิชาการแลว้ จะเป็นชดุการฝึกที่สามารถ
พฒันาทกัษะ ความรูแ้ละเจตคติของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดอ้ย่างมีคณุภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตามวตัถปุระสงคก์ารฝึกไดอ้ย่างชดัเจน 

3.5 การศึกษาความพงึพอใจของชุดฝึกอบรม 
วรูม (Vroom. 1964, p. 328) ไดก้ล่าวไวว้่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง 

สามารถใชท้ดแทนกนัได ้เนื่องจากทัง้สองค านีน้ัน้ หมายถึง ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการที่บุคคลเขา้ไปมี
สว่นรว่มในสิ่งนัน้ ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพงึพอใจในสิ่งนัน้ และทศันคติดา้น
ลบจะแสดงใหเ้ห็นความไม่พงึพอใจ  

โวลแมน (Wolman. 1979, p. 283) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความรูส้ึกมีความสุข เม่ือเราไดผ้ลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความตอ้งการ (Needs) หรือ
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แรงจูงใจ (Motivation) และ กิติมา ปรีดีดิลก (2529, น. 321 - 322) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูส้กึชอบหรือพอใจที่มีต่อองคป์ระกอบ และสิ่งจงูใจในดา้นต่าง ๆ ของงาน และเขา
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ 

ความส าคญัของความพึงพอใจมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์าร ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่มีลกัษณะทั่วไป ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2549, น. 24 - 37) 

1. ความพงึพอใจเป็นภาวะท่ีแสดงออกทางอารมณแ์ละความรูส้กึในทางบวกของ
บคุคล ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการประเมินเปรียบเทียบจากประสบการณท์ี่ไดร้บั บคุคลจ าเป็นตอ้ง
ปฏิสมัพันธก์ับสิ่งแวดลอ้มรอบตัว ดังนั้นการสนองความตอ้งการส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกับ
บคุคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าใหแ้ตล่ะคนมีการรบัรู ้การเรียนรู ้และประสบการณใ์น
สิ่งที่ไดร้บัตอบแทนแตกตา่งกนัไป   

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวงักบัสิ่ง
ที่ไดร้บัจริงในสถานการณ์นัน้ สิ่งที่บุคคลรบัรูไ้ดจ้ากการรบับริการ หรือคาดหวงัต่อสิ่งที่คิดว่าควร
ไดร้บั (Expectations) ความพึงพอใจนีมี้อิทธิพลต่อช่วงระยะเวลาในการเผชิญความจรงิ หรือช่วง
ระยะเวลาของการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้ริการและผูร้บับรกิาร เนื่องจากผูร้บับริการจะประเมิน
เปรียบเทียบสิ่งที่ตนเองไดร้บัจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึน้ (Performance) กบัสิ่งที่คาดหวงั
ไวก้่อนที่จะไดร้บัการบรกิาร ซึง่หากสิ่งที่ไดร้บัจรงิเป็นตามความคาดหวงัไวห้รอืสงูกวา่ ถือไดว้า่เป็น
การยืนยนัที่ถกูตอ้ง (Confirmation) กบัความคาดหวงัที่มีต่อผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิารย่อมเกิดความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการดงักล่าว แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว ้ซึ่งอาจจะต ่ากว่า ถือไดว้่า
เป็นการยืนยันที่คาดเคลื่อน (Disconfirmation) กับความคาดหวังที่ มีต่อผู้ให้บริการดังกล่าว 
ผู้รับบริการย่อมไม่ เกิดความพึ งพอใจต่อการให้บริการด้วยเช่นกัน  ทั้ งนี ้ช่ วงแตกต่าง 
(Discrepancy) ที่ เกิดขึน้จะชีใ้ห้เห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้ ถ้าการยืนยัน
เบี่ยงเบนไปในทางบวกจะแสดงถึงความพึงพอใจ แต่ถา้การยืนยนัเบี่ยงเบนไปในทางลบจะแสดง
ถึงความไม่พงึพอใจ  

โดยความพึงพอใจเป็นคณุลกัษณะทางจิตใจของบคุคลไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง การวดั
ความพึงพอใจจึงเป็นการวดัโดยออ้ม วิธีการวดัความพึงพอใจของนกัวิชาการหลายท่าน มีวิธีการ
วดัท่ีคลา้ยกนั โดย สรุพล พะยอมแยม้ (2541) ใหร้ายละเอียดไว ้ดงันี ้

1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบ
ความคิดเห็น ซึง่สามารถท าไดใ้นลกัษณะที่ก าหนดใหเ้ลือกตอบค าถามแบบอิสระ โดยขอ้ค าถามที่



  61 

ระบไุวใ้นแบบสอบถามดงักล่าว อาจสอบถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารการ
ควบคมุงาน และเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้  

2. การใชว้ิธีสัมภาษณ์ เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้
สมัภาษณ ์ซึง่เป็นวิธีวดัความพงึพอใจทางตรง ที่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการที่ดี จงึจะท าให้
ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นจรงิและเช่ือถือได ้

3. การใชว้ิธีสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจจากการสังเกตพฤติกรรมของ
บคุคลเป้าหมาย โดยใชป้ระสาทสมัผสัในการติดตามเฝา้ดอูย่างใกลช้ิด ทัง้การแสดงออกจากการ
พูด การแสดงกิริยาท่าทาง เป็นตน้ การสงัเกตช่วยใหไ้ดข้อ้มูลละเอียดชัดเจนและตรงไปตรงมา 
โดยวิธีการนีต้อ้งอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง มีความเป็นกลาง และการสงัเกตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน  จะท าให้การสังเกตได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและน ามาใช้ประโยชน์ตาม
จดุมุ่งหมาย 

สรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึงการการแสดงออก จากผลที่ไดจ้ากการท่ีบคุคลเขา้
ไปมีสว่นรว่มในสิ่งนัน้  ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพงึพอใจในสิ่งนัน้ และทศันคติ
ด้านลบจะแสดงให้เห็นความไม่ถึงพอใจ ซึ่งสามารถวัดได้จากการสังเกตพฤติกรรม การใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ และทศันคติของบุคคลอนัเนื่องมาจากสิ่งเรา้ที่ไดร้บัการตอบสนอง 
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม เช่น ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลจาการเรียนรู ้
ประสบการณท์ี่เกิดจากความรูส้กึประทบัใจ ชอบ เห็นดว้ย เป็นไปในทางบวก   

4. วธิีการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
4.1 การจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

4.1.1 กลุ่ม ก การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หรือการเรียนรูเ้ชิงรุกที่ฝึก ทกัษะการมีส่วนรว่ม (Active) ในกระบวนการท าความเขา้ใจสืบคน้หา
ค าตอบ อภิปราย บูรณาการ ความคิด น าเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน โดยมีวิธีการ
จดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1.1 การบรรยาย (Lecture) และการอภิปราย (Discussion)  
1.2 การเรยีนรูจ้ากการท างาน/ปัญหาพิเศษ (Special Problem)  
1.3 วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์(Analyze and Summarize)  
1.4 กระบวนการกลุม่ (Group Dynamic Techniques) 
1.5 การศึกษาค้นคว้าด้วยตน เองเป็นกลุ่ มและการน า เสนอ (Group - 

Independent Study and Present 
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1.6 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback)  
1.7 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

4.1.2 กลุ่ม ข การจัดลักษณะการเรียนรู้ได้เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active learning) ด้านการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายซ่ึงเน้นผลลัพธใ์ห้เกิดกับผู้เรียน 
ดังนี ้

2.1 การเรยีนรูโ้ดยใชท้ีมเป็นฐาน (Team-based Learning)  
2.2 การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
2.3 การเรยีนรูโ้ดยใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research-based Learning)  
2.4 การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based Learning)  
2.5 การเรยีนรูโ้ดยการตกผลกึทางปัญญา (Crystal-based Learning)  
2.6 การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

4.2 การสอนแบบเทคนิค Active learning ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) มีดงันี ้
4.2.1 การพัฒนาตัวอาจารยผ์ูส้อน มุ่งเนน้ใหอ้าจารยจ์ัดการเรียนการสอนโดยใช ้

การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) โดยผูส้อนมีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) 
โดยใชท้ีม เป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน วิจยัเป็นฐาน การตกผลกึทางปัญญา โครงงานเป็นฐาน การบรู
ณาการทาง ความคิด และการพฒันาการเรียนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง โดยใชฐ้านผลลพัธก์าร
เรียนรูต้ามกรอบ มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา เป็นฐานในการวางแผนการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุก (Active learning) หลงัจากนัน้ ผูส้อนเตรียมแนวทางในการพฒันาตนเองตามรูปแบบอาจารย์
พนัธุใ์หม่ ของการอดุมศกึษา 4.0 ดงันี ้

4.2.2 ผู้สอนจะไม่เป็นอาจารย์ที่ เน้นการสอนบรรยาย จะไม่สอนมาก แต่ต้อง
ออกแบบการ เรียนรู ้และอ านวยความสะดวกใหก้บัผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในภาคนีจ้ึง
เปิดโอกาสใหเ้กิด กระบวนการเรียนรูต้ามความสนใจของผูเ้รียน อาจารยจ์ะเป็นผูส้นบัสนุน และ
อ านวยความสะดวกในทกุ ๆ ดา้น (Facilitate) 

4.2.3 การจัดการเรียนรูจ้ะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการลงมือท า หรือปฏิบัติ 
อาจารยจ์ะ เป็นโคช้ในการใหค้ าแนะน า ใหค้  าปรกึษา ผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบตัิจรงิ (Coaching) 

4.2.4 การเรียนการสอนจะเกิดจากภายในสมองของตนเอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แสดง ความคิดอย่างอิสระ อาจารยจ์ะท าหนา้ที่เป็นคนกระตุน้ ใหก้ าลังใจ สรา้งแรงบันดาลใจ 
(Motivate & Inspire) 
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4.2.5 เนน้การเปิดประสบการณเ์รียนรู ้การเรยีนการสอนจะไม่เนน้เฉพาะในหอ้งเรยีน 
เปิดโอกาสใหเ้กิดการเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน มีการเชิญผูท้รงคณุวฒุิที่ดา้นการจดัการการ 
อดุมศึกษา ระดับผูบ้ริหารสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ของรฐับาลและเอกชน ที่มีความรูเ้หมาะสมเป็นที่
ยอมรับของสังคมมามอบความ รู้และประสบการณ์ แก่ผู้ เรียน  และมีการศึกษาดูงาน
สถาบนัอดุมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนติดตามขอ้มลูการ
อบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน หรือมีบางหัวขอ้ที่เปิดสอนหากมีความ
น่าสนใจ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง (Mentor) 

4.3 การจัดลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
การจัดลักษณะการเรียนรูร้ายวิชา ผู้สอนไดเ้น้นกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 

(Active learning) โดยใชว้ิธีการสอนที่หลากหลายเนน้ผลลพัธใ์หเ้กิดกบัผูเ้รียน โดยมีลกัษณะของ
การจดัการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน มุ่งพฒันาศกัยภาพทางสมองของผูเ้รียน เช่น การคิด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์การแกปั้ญหา 
และการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู ้มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และมีวิจารณญาณในการเลือกขอ้มลูมาใช้
ประโยชน ์รวมทัง้สามารถพฒันาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ใชก้ระบวนการพฒันาความรบัผิดชอบของ
ผูเ้รียน และฝึกความมีวินัยในการท างานของผูเ้รียน พัฒนาใหผู้เ้รียนมีทักษะการท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่น เช่น การท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ้ื่น การใหเ้กียรติผูอ้ื่น การรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นตน้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแสวงหาความรู ้มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะการสื่อสารและการน าเสนอขอ้มลูที่
น่าสนใจ และมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีจิตส านกึสาธารณะ 

4.4 การวัดและประเมินผล (Evaluation)  
4.4.1 คะแนนดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) ใหน้  า้หนกัคะแนน 10 คะแนน โดยมี

เกณฑ ์ดงันี ้
1) สงัเกตจากการเอาใจใสใ่นการเรียน สนใจเรียนเวลาผูส้อนบรรยาย มีสว่นรว่ม

ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มีการซกัถามตอบค าถาม รว่มกนัแสดงความคิดเห็น รว่มอภิปราย เป็นตน้ 
2) ผูเ้รียนมีความรบัผิดชอบต่อการเรียน ไดแ้ก่ มาเรียนครบตามจ านวนที่ก าหนด 

มาเรยีน ตรงต่อเวลาตามที่ไดร้ว่มกนัก าหนด 
3) ผูเ้รียนมีมารยาทในชัน้เรียน การแต่งกายสภุาพเรียบรอ้ยเหมาะสมกับความ

เป็นผูเ้รียน ระดบับณัฑิตศกึษา 
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4.4.2 คะแนนด้านพุท ธิพิ สัยและทักษะพิ สัย  (Cognitive and Psychomotor 
Domain) ใหน้  า้หนกั คะแนน 90 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) การท างานรายบคุคล ใหน้ า้หนกัคะแนน 30 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
2) การวิพากษบ์ทความวิชาการ/บทความวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคณุภาพ 

การศกึษาทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน  2 บทความ 
3) การคน้ควา้อิสระที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่น่าสนใจทางการประกนัคณุภาพทาง 

การศกึษา จ านวนคนละ 3 เรื่อง 
เนน้ความรูค้วามเขา้ใจ และความสามารถในการน าไปประยกุตใ์ชผ้่านการวิเคราะห ์

และ การสงัเคราะหไ์ดอ้ย่างมีคณุภาพ 
4.4.3 การท างานรายกลุม่ ใหน้  า้หนกัคะแนน 30 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) แบ่งกลุม่ ประมาณ 2 - 3 คน 
2) เลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มสนใจ  

เพื่อท า รายงาน การน าเสนอหนา้ชัน้ และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 
3) เนน้การท างานเป็นทีม ความรบัผิดชอบ รวมทัง้ ความสามารถในการสื่อสาร 

และ ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ การออกแบบ การน าเสนอ เช่น  Mind Map และการ
จดัท าสื่อ ซึง่จะท าใหก้ารน าเสนอน่าสนใจมากขึน้ 

4.4.4 การสอบปลายภาคเรียน ใหน้ า้หนกัคะแนน 30 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
เน้นการสอบข้อสอบอัตนัยที่ เน้นความสามารถในการจัดระบบความคิดผ่านการวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์และการประยุกตใ์ชโ้ดยสามารถบูรณาการความรู ้ความคิด ประกอบการใหเ้หตุผล 
และยกตวัอย่างที่เป็นค าตอบไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงประเด็นส าคญั 

4.5 แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ ์
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์(Experiential Learning) เป็นวิธีการเรยีนรูโ้ดยการสรา้ง

สภาพ แวดลอ้มที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่ มีความหมายต่อบคุลิกภาพของผูเ้รียน
กระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ (The Experiential Learning ) ของ คอลป์ (Kolb. 1984, 
pp. 40 - 42) ที่อธิบายกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณเ์ป็นวงจรการเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้สรา้งประสบการณ์ (Concrete Experience) ประสบการณ์ของผูเ้รียนซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิบตัิทดลองดว้ยตนเองไดเ้ปิดขยายกวา้งขึน้เพื่อรบัประสบการณใ์หม่ 
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2. ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นความแตกต่างของมุมมองอื่น ๆ ที่มีความสมัพันธ์กับสถานการณ์ขณะนั้นและสะทอ้น
แนวคิดของตนเองออกมา 

3. ขัน้มโนทัศนเ์ชิงนามธรรม สรุปเป็นหลกัการ (Abstract Conceptualization) 
เป็นขัน้ที่ผูเ้รียนบรูณาการสิ่งต่าง ๆ ที่ไดร้บัรูเ้ขา้เป็นทฤษฎีอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

4. ขัน้ทดลองอย่างฝักใฝ่ น าไปปฏิบตัิ (Active Experimentation) เป็นขัน้ตอนที่
ผูเ้รียนทดสอบทฤษฎีที่สรา้งขึน้ในขัน้ที่ 3 โดยการปฏิบตัิทดลองและคิดแกปั้ญหา เป็นการทดสอบ
การน าไปใชใ้นสถานการณใ์หม่ 

จากแนวคิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของ คอลป์ สรุปได้ว่าบุคคลเรียนรูจ้าก
ประสบการณข์องตนและผลการเรยีนรูส้ามารถประเมินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ซึ่งความรูถ้กูสรา้งขึน้มา
โดยการถ่ายทอดของประสบการณ ์การเรียนรูท้ี่ไม่ไดมี้อยู่เฉพาะในหนงัสือหรือเป็นเพียงปรชัญา
แต่เป็นการเรียนรูท้ี่ตอ้งการใหผู้เ้รียนมามีปฏิสมัพนัธผ์่านการถ่ายทอดประสบการณซ์ึง่กนัและกนั 

โดยสรุปแลว้ การจัดการเรียนรู ้แบ่งได ้เป็น 2 กลุ่มคือ การเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและการเรียนรูต้ลอดชีวิต และ การจดัลกัษณะการเรียนรูไ้ดเ้นน้กระบวนการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active learning)  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกนีเ้นน้กิจกรรมที่หลากหลาย มีการ
เสริมสรา้งประสบการณใ์หม่ มีการยืดหยุ่นและมุ่งเนน้ไปที่ผลลพัธข์องผูเ้รียน นอกจากนีย้งัมีการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้การเรียนรูจ้ากประสบการณซ์ึง่ท าใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม
ดว้ยตวัเอง ไดล้งมือท าอย่างสรา้งสรรคแ์ละสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยเหตุ
นีผู้ว้ิจยัจงึสนใจที่จะน าแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหรอื Active 
Learning มาใชใ้นการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ส าหรบันกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้่อไป 

5. บริบทของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ภาคใตเ้ป็นพืน้ที่ที่มีความอุดมสมบูรณเ์รื่องทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ในส่วนที่น  ามาผลิต

เป็นอาหารและพลงังาน เช่น ดิน ลม น า้ ป่าไม ้จนในบางครัง้พืชที่ใชเ้ป็นอาหารและพืชพลงังาน 
จะแยกกนัไม่ได ้ดงันัน้ ในการพฒันาควรค านงึถึงล  าดบัความส าคัญเป็นหลกั บางประเทศในยโุรป
จะมีการหา้มน าพืชอาหารมาแปรเป็นพลงังาน เนื่องจากใหค้วามส าคญักบัปากทอ้งมากกว่า การ
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่บริเวณชายแดนเป็นเรื่องที่มีความซับซอ้น เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลาง
ระหว่างส่วนที่มีความแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัความซบัซอ้นของระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งตัง้อยู่
กลางระหว่างบกกับทะเล เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลยัซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาในพืน้ที่สามารถน ามา
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เป็นโจทยว์ิจยัเพื่อแกปั้ญหาได ้จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้สถาบนัอดุมศกึษาอยู่ในทกุจงัหวดั แต่ยงั
ขาดโปรแกรมหรือหลกัสตูรที่สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน โดยเฉพาะสาขาเก่ียวกบัอิสลาม
ศึกษา ยงัใหบ้ริการไดไ้ม่เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนที่จบดา้นศาสนา อีกทัง้คณุภาพดา้นอิสลาม
ศึกษายงัอาจไม่ค่อยไดร้บัการยอมรบัจากชุมชนเพียงพอนอกจากนีย้งัมีอุปสรรคเรื่องการขาดครู 
อาจารยท์ี่มีความรูค้วามสามารถในการสอนเนื่องจากปัญหาดา้นความปลอดภยั และนักเรียนที่
สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้มีพื ้นฐานความรูว้ิชาสามัญไม่เพียงพอจะศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาอย่างมั่นใจ  

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรว์ิทยาเขตปัตตานี ไดจ้ดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 โดยวาง 4 ยุทธศาสตรห์ลัก เพื่อน ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรส์ู่
ความเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในระดบัภมูิภาคเอเชีย ภายใตพ้นัธกิจการพฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็น
สงัคมฐานความรูบ้นพืน้ฐาน พหวุฒันธรรมและหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถเขา้ถึงความรู้
ในหลากหลายรูปแบบ การสรา้งความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ในสาขาที่ สอดคลอ้งกับศักยภาพ
พืน้ฐานของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล และประยกุตค์วามรูท้ี่ไดจ้ากประสบการณก์าร
ปฏิบตัิ เพื่อสรา้งปัญญา คุณธรรม และโลกทัศนส์ากลแก่บณัฑิตจะมีการพัฒนามหาวิทยาลยัสู่
การเป็น Education hub เตรียมความพรอ้มของระบบสนบัสนนุการศกึษาใหเ้ป็นสากล สง่เสรมิให้
นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเปิดหลักสูตร
นานาชาติระดบัปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา พฒันาระบบการรบันกัศึกษาและการจดัหาจดัจา้ง
บคุลากรชาวตา่งประเทศ ปรบัระบบสนบัสนนุทางการศกึษาและโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพให้
รองรบัต่อการเขา้ศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ รวมทัง้มุ่งสรา้งพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกันใน
ระดบัภมูิภาคเอเชีย เพื่อการเป็นผูน้  าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งอยู่ทั้งในจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดนครพนม ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์และมหาวิทยาลัย
นครพนม ทัง้นีใ้นการจัดตัง้ "มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร"์ และ "มหาวิทยาลยันครพนม" 
นั้น เกิดจากการรวมกันของหลายสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน  โดยใช้หลักการหลอมรวม
สถาบนัอดุมศกึษาที่มีอยู่แลว้ ซึ่งเป็นการใชท้รพัยากรของประเทศท่ีมีอยู่เดิมใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของ
สถาบนัการศึกษาเดิม ท าใหป้ระหยดังบประมาณของภาครฐัโดยไม่จ าเป็น ที่ตอ้งใชใ้นการลงทุน
ทางดา้นสิ่งก่อสรา้งจ านวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องประเทศ อีกทัง้เป็นการกระจาย
โอกาสและสรา้งความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพื ้นที่ตั้ง
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มหาวิทยาลยัและจงัหวดัใกลเ้คียง ไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษามากยิ่งขึน้ พรอ้มทัง้ รองรบั
การศึกษาและใหบ้ริการทางการอดุมศึกษาของประชาชน  ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติ 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร นอกจากนีย้ังเป็นการเปิดโอกาสและ
สนบัสนนุสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษา ที่ก่อใหเ้กิดการพฒันาครู อาจารย์
และบคุลากร ตลอดจนหน่วยงานในทอ้งถิ่นใหมี้คณุภาพและประสิทธิภาพสงูขึน้ กบัทัง้ยงัสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึน้ วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรของประเทศที่มีอยู่แลว้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของรฐั โดยไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนดา้นสิ่งก่อสรา้งจ านวนมาก สอดคลอ้งกับ
สถานการณข์องประเทศเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในพืน้ที่จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัใกลเ้คียง 
โดยเฉพาะที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม และประชาชนทั่วไป ไดมี้โอกาสเขา้
ศึกษาระดบัอดุมศึกษามากขึน้ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตของ
ประชากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ตามแนวทางที่ก าหนดใน
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทัง้เป็นการพัฒนาครู อาจารย ์และบุคลากร 
ตลอดจนหน่วยงานในทอ้งถิ่น ใหมี้คณุภาพและประสิทธิภาพสงูขึน้ กบัทัง้ยงัสามารถจดัการเรียน
การสอนไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชนมากขึน้ ช่วยเสริมสรา้งเอกภาพและความ
มั่นคงของชาติ ด้วยการเช่ือมโยงการศึกษากับศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชนมุสลิม ช่วย
ก่อใหเ้กิดความรกั ความผกูพนั และส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม วฒันธรรม และประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน ลดความขัดแยง้ทางสังคม การเมือง และการก่อความไม่สงบในพืน้ที่ชายแดน
ภาคใต ้เป็นการพัฒนาให้จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา วิจัยโดยเฉพาะดา้น
อิสลามศึกษาในภูมิภาค อนัจะช่วยลดการสญูเสียเงินตราต่างประเทศของเยาวชนที่ตอ้งเดินทาง
ไปศกึษาตอ่ในต่างประเทศ ขณะเดียวกนัยงัจะสามารถดงึดดูนกัศึกษาจากตา่งชาติใหเ้ขา้มาศกึษา
ในประเทศเพิ่มขึน้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ เก่าแก่ที่ สุดแห่งหนึ่ งของ
ภาคใต ้พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล วิทยาลยัครูสงขลา , สถาบนัราชภัฏสงขลา และ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  ผลิต พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้คณุภาพสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานของวิชาชีพครู  จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรใน
ทอ้งถิ่นใหมี้คณุภาพและคณุธรรมและสามารถแข่งขนัได ้วิจยั และพฒันาเพื่อสรา้งสมองคค์วามรู ้
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องทอ้งถิ่น บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพฒันาทอ้งถิ่นให้
เขม้แข็งบนฐานของการมีสว่นรว่ม  สง่เสรมิ และสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระบรมราโชบาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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และแนวพระราชด าริ  ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นและของชาติ พฒันาระบบบริหารจดัการและภาพลกัษณอ์งคก์ร เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัเพื่อเขา้สูส่ากล 

 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยที่
ไดร้บัการสถาปนาขึน้ โดยนักวิชาการมุสลิมและผูท้รงคุณวฒุิดา้นอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมี
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนาดา้นอิสลามศึกษาและศาสตรแ์ขนงอื่น  ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
สงัคม และความคาดหวงัในการมีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาและพฒันาภมูิภาค โดยเกิดขึน้จาก
การรวมตัวกันของนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมี
เจตนารมณอ์นัแน่วแน่รว่มกนัในการส่งเสริมและพฒันาการดา้นอิสลามศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนระดับปัญญาชนของ
ทอ้งถิ่นและประเทศที่ก าลงัพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคโลกาภิวฒัน ์รวมทัง้เป็นการสนองตอบนโยบายของรฐั ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามยะลา  วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดบัสากล มุ่งผลิตบณัฑิตที่เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม เป็น
คลงัทางปัญญาท่ีมีความเป็นเลิศตามหลกัการอิสลาม สูก่ารสรา้งสนัติภาพที่ยั่งยืน” อตัลกัษณข์อง
บณัฑิตมหาวิทยาลยัฟาฏอนี “บัณฑิตมีภาวะผูน้  า คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นพัฒนาสงัคม
สนัติสขุ”  เอกลกัษณข์องมหาวิทยาลยั “น าสจัธรรมสรา้งสงัคมสนัติสขุ”  มีพนัธกิจ ผลิตบณัฑิตที่
เป่ียมคณุธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาวะความเป็นผูน้  าใฝ่สนัติ  ส่งเสริมการ
วิจยั การคน้ควา้ เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ี่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อบสนองความ ตอ้งการของ
ทอ้งถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก  ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
สรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้สามารถชีน้  าสงัคม และใหค้ าปรกึษาไดต้ามความตอ้งการของทอ้งถิ่น
และนานาชาติ  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ดีงามและสอดคลอ้งกับหลักการอิสลาม จัดระบบการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ เพื่อสรา้งวัฒนธรรม องคก์รที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามทัศนะอิสลาม  
สรา้งเครือข่ายและยกระดบัความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัและองคก์รในต่างประเทศ เพื่อ
เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ 

ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศกึษาในเรื่องการพฒันาคณุภาพการศกึษาในดา้นนวตักรรมของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ที่อยู่ในพืน้ที่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง
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โดยตรงเพื่ อศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เนื่องจากนวตักรรมและคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เป็นสิ่งที่มีคณุค่าและมีความส าคญัต่อบณัฑิตที่จะส าเรจ็การศึกษาหรือไปท างานในองคก์รต่าง  ๆ 
บัณฑิตจึงควรมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากภาวะผู้น  าทั่ วไปจึงคิดที่จะศึกษาการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมส าหรบันักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาองค์
ความรูด้า้นทฤษฎีภาวะผูน้  า ทฤษฎีนวตักรรม และดา้นการพฒันาภาวะผูน้  า อนัจะเช่ือมโยงไปสู่
องค์ประกอบของผู้น  าเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ น าไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานให้มีศักยภาพ 
เหมาะสมต่อสภาพขององคก์ารแห่งนวตักรรมต่อไป 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง     
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

อรอนงค ์โรจนว์ัฒนบูลย ์(2553: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมผลการศกึษา พบวา่ บรบิทภายนอกองคก์ารที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึน้ สง่ผล
กระทบต่อการปรบัทิศทางและกลยุทธใ์นการน าองคก์าร รวมถึงกดดนัใหผู้น้  ามุ่งเนน้การพฒันา
นวตักรรมมากขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบท
ภายในองคก์ารดา้นวฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศภายในองคก์ารมีผลกระทบต่อบทบาทของ
ภาวะผูน้  า รูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู ้กระบวนการจดัการความรูท้ี่มีระบบชดัเจน และการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งคลงัความรู ้ดงันัน้การส่งเสริมการเรียนรูจ้ึงเป็นปัจจยัส าคญั ที่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ อีกทั้งโครงสรา้งองค์การที่ เหมาะสม คือ 
โครงสรา้งองคก์ารแบบทีมงานขา้มสายงาน ระบบการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ี่มีการบรหิารคนเก่ง 
มีระบบพี่เลีย้ง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ และการมอบอ านาจ เป็นระบบที่สง่ผล
กระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาผู้น  าเชิงนวัตกรรม ผลจากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทัง้หมด ผูว้ิจยัน าเสนอตวัแบบองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้  าเชิงนวตักรรม และแนวทางการ
พฒันาผูน้  าเชิงนวตักรรม อนัประกอบดว้ย บริบทภายนอกและภายในองคก์ารที่มีผลต่อผูน้  าเชิง
นวตักรรม และองคป์ระกอบคณุลกัษณะของผูน้  าเชิงนวตักรรม มีองคป์ระกอบที่ส  าคญั 4 ดา้น คือ 
1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านสมรรถนะ 3) ด้านบทบาทหน้าที่  4) ด้านลักษณะทางสังคม เป็น
องคป์ระกอบคณุลกัษณะหลกัของผูน้  าเชิงนวตักรรม ขอ้เสนอของการศกึษาครัง้นี ้คือ แนวทางการ
พฒันาผูน้  าในองคก์ารใหมี้องคป์ระกอบคณุลกัษณะของผูน้  าเชิงนวตักรรม เพื่อพฒันานวตักรรม
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ในองคก์ารและการศึกษาต่อไปในอนาคต เสนอใหมี้การศึกษาปัจจยัหลกัที่มีอิทธิพลต่อองคก์าร
นวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการก าหนด
นโยบายแนวทางในการพฒันาผูน้  าในองคก์ารทกุระดบัใหเ้กิดภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

นภดล เหลืองภิรมย ์(2550: บทคัดย่อ) ไดท้  าวิจัยเรื่อง การจัดการนวตักรรม : การ
พัฒนาตัวแบบความสามารถในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมของนักวิจัย เพื่อคน้หาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อ ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรมชองนกัวิจยั โดยใชข้อ้มลูทตุิยภมูิและปฐมภมูิ 
เช่น การคน้ควา้วรรณกรรมและเอกสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวคิด การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารองคก์าร
นวตักรรม การใชส้ถิติในการวิเคราะหแ์ละประเมินผลจากแบบสอบถามที่ตอบกลบัจากนักวิจัย 
เช่น การทดสอบความเช่ือถือได ้(reliability test) ของแบบสอบถาม การทดสอบความเที่ยงตรง 
(validity test) ของแบบสอบถาม การวิเคราะหปั์จจยั (factor analysis) การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์
(correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression) ผลที่ ได้จากการวิจัยเซิง
คณุภาพ พบว่า การจดัการนวตักรรมมีแนวคิด 5 แนวทาง คือ 1) แนวคิดการจดัการนวตักรรมเป็น
การจดัการประดิษฐ์คิดคน้ 2) แนวคิดการจดัการนวตักรรมเป็นการ จดัการเทคโนโลยี 3) แนวคิด
การจดัการนวตักรรมเป็นการจดัการตลาด 4) แนวคิดการจดัการนวตักรรมเป็นการจดัการความรู ้
และ 5) แนวคิดการจดัการนวตักรรมเป็นการจดัการห่วงโซ่ความสมัพนัธ ์โดยแนวคิดดงักล่าวให้
ความส าคญักบัทรพัยากรนวตักรรม และองคป์ระกอบในการจดัการนวตักรรมที่แตกต่างกนั โดย
สามารถยืนยนัไดว้่า ทรพัยากรนวตักรรมและองคป์ระกอบในการจดัการนวตักรรม ส่งผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรมของนกัวิจยั 

สชุาติ วฒันขยั และคณะ (2550) ไดท้  าวิจยัเรื่อง การออกแบบและพฒันานวตักรรม
การเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการคิด เพื่อท าการออกแบบและพฒันานวตักรรมการเรียนรูท้ี่ล่งเสริมการคิด
ทั้ง 6 มิติของผูเ้รียน โดยท าการวิเคราะหเ์อกสารเก่ียวกับการคิด เพื่อน าขอ้ความรูท้ี่ไดม้าสรา้ง
กรอบแนวคิดในการออกแบบนวตักรรมการเรียนรู ้ที่สง่เสรมิศกัยภาพการคิดของทรพัยากรมนษุย ์
โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนา ดังนี ้(1) การกระตุน้โครงสรา้งทางปัญญาและการคิด อาศัย
พื ้นฐานหลักการและทฤษฎี คือ Cognitive constructivism (Piaget) และ Situated learning 
(Brown, Collins, and Duguid, 1989) การคิดทัง้ 6 มิติ ประกอบดว้ย 1) การคิดเซิงวิเคราะห ์2) 
การคิดเซิงสงัเคราะห ์3) การคิดเซิงมโนทศัน ์4) การคิดเซิงสรา้งสรรค ์5) การคิดเซิงประยกุต ์และ 
6) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีหลักการและองคป์ระกอบส าคัญ คือ สถานการณ์ปัญหา 
ภารกิจการเรียนรูท้ี่มุ่งส่งเสริมการคิด (2) การสนับสนุนการปรบัสมดุลทางปัญญาและการคิด 
อาศัยพืน้ฐานหลักการและทฤษฎี คือ Cognitive constructivism (Piaget) Discovery learning 
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การคิดทัง้ 6 มิต ิออกแบบในลกัษณะของคลงัความรูแ้ละลิงคท์ี่เก่ียวขอ้ง (3) การสง่เสรมิการขยาย
โครงสรา้งทางปัญญาและการคิด อาศัยพืน้ฐานหลกัการและทฤษฎี คือ Social constructivism 
โดยใช ้CLEs (Jonassen, 1999) และ Multiple perspective ซึ่งมีมุมมองลกัษณะที่หลากหลาย 
การแกปั้ญหาและสรุปบทเรียนโดยอาศยัความรว่มมือกนั (4) การส่งเสรมิและช่วยเหลือการสรา้ง
ความรูแ้ละการคิดอาศยัพืน้ฐานหลกัการและทฤษฎี คือ OLEs (Hannafin and other, 1999) ซึ่งมี
ลกัษณะแบบ Scaffolding ไดแ้ก่ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นกระบวนการ ดา้นการคิด และดา้น
กลยทุธก์ารแกปั้ญหา ทัง้นีก้รอบแนวคิดการออกแบบดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้  ามาเป็นพืน้ฐานใน
การสรา้งนวตักรรมการเรยีนรูท้ี่สง่เสรมิการคิดทัง้ 6 มิต ิ

พชัรา วาณิชวศิน (2559, น. 21 - 28) ไดพ้ฒันาชดุกิจกรรมพฒันาสมรรถนภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมส าหรบันิสิตปรญิญาตรี กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ นิสิตระดบัปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาวะผูน้  าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558  จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ 1) แผนการสอนโดยใชช้ดุกิจกรรมพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 2) แบบสอบถาม
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 3) แบบวัดสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมก่อนและหลังการ
เรียนรู ้สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะหเ์นือ้หา  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  1) มีแผนการสอนที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้มา 4 แผน 
ประกอบดว้ย ชดุกิจกรรมซึ่งรวมทัง้หมดมีกิจกรรม จ านวน 20 กิจกรรม เพื่อพฒันาสมรรถนะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรม 4 ดา้นคือ ความคิดสรา้งสรรคค์วามน่าเช่ือถือ ความเอาใจใสและความกล้า
เสี่ยง โดยใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 24 ชั่วโมง ซึ่งดา้นความคิดสรา้งสรรค ์มีทัง้หมด 5 กิจกรรม จ านวน 
6 ชั่ วโมง ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมช่วยพัฒนา
สมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมใหด้ียิ่งขึน้ และการพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ถา้ไดร้บัการสนบัสนนุการพฒันาจากสถานศกึษา การตระหนกัรูแ้ละวินยั
ในตนเองของผูเ้รียน และการพฒันาภาวะผูน้  าอย่างเป็นระบบจากผูส้อน 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ตวัแบบผูน้  าเชิงนวตักรรมมีตวัแบบองคป์ระกอบ คือ
คุณลักษณะของผูน้  าเชิงนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาผูน้  าเชิงนวัตกรรม อันประกอบดว้ย 
บรบิทภายนอกและภายในองคก์ารที่มีผลต่อผูน้  าเชิงนวตักรรม และองคป์ระกอบคุณลกัษณะของ
ผู้น  าเชิงนวัตกรรม มีองค์ประกอบที่ส  าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านสมรรถนะ  
3) ดา้นบทบาทหนา้ที่ 4) ดา้นลกัษณะทางสงัคม เป็นองคป์ระกอบ 
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6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
จุง และ เดน ฮารท์ง (Jong & Den Hartog. 2007, น. 41- 64) ได้ศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังาน และพฤติกรรมของผูน้  าที่มีต่อการเพิ่มนวตักรรม
ของพนักงาน รวมไปถึงความคิดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้วย โดยได้น าแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมภายในองค์การ มาใช้อธิบายพฤติกรรมการสรา้งนวัตกรรมของพนักงาน โดยผล
การศึกษา พบว่า บรรยากาศของการสรา้งสรรคน์วัตกรรม มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ท างานเพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนักงาน โดยพฤติกรรมของผูน้  าที่ช่วยสนับสนุนพฤติกรรม
นวตักรรมของพนกังาน รวมไปถึงความคิดและการประยกุตใ์ชน้วตักรรมมี 13 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การปฏิบตัิตนเป็นตน้แบบดา้นนวตักรรม ดว้ยการแสดงพฤติกรรมนวตักรรม 
ประพฤติตนเป็นบุคคลที่มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยคิดสรา้งสรรค์ แสวงหาโอกาสใหม่ และ
พยายามกบัการพฒันา 

2) การกระตุน้สติปัญญา ดว้ยการท าใหเ้กิดความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ โดย
เพิ่มการตระหนกัในปัญหาและกระตุน้ใหค้ิดใหม่ เพื่อหาแนวทางการปฏิบตัิที่ดีที่สดุ สนบัสนุนให้
พนกังานแสดงพฤติกรรมเชิงนวตักรรม โดยผูน้  าตอ้งใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมเหลา่นัน้ ก็จะยิ่ง
ท าใหพ้นกังานแสดงพฤติกรรมเชิงนวตักรรมเพิ่มมากขึน้ 

3) การกระตุน้ใหเ้ผยแพรค่วามรูด้ว้ยการใหมี้การสื่อสารแบบเปิด มีโครงสรา้งการ
สื่อสารท่ีช่วยสนบัสนนุการประชมุการท างานแบบไม่ทางการ 

4) การใหว้ิสยัทศัน ์มีการสื่อสารวิสยัทศันอ์ย่างชดัเจน และใหแ้นวทางการปฏิบตัิ
และด าเนินกิจกรรมในอนาคต 

5) การเป็นที่ปรึกษา มีการสอบถามถึงความคิดเห็นและการตัดสินใจของ
พนกังาน ซึง่เป็นการตรวจสอบพนกังานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ผูน้  าใหค้  าแนะน าการตดัสินใจ
และความคิดตา่ง ๆ ผูน้  าตอ้งพดูคยุและใหค้ าปรกึษาแลกเปลี่ยนกบัพนกังาน 

6) การกระจายงาน การใหอ้  านาจแก่พนักงานในการรบัผิดชอบงานของตนเอง
อย่างเป็นอิสระ โดยผูป้ฏิบตัิงานไดร้บัมอบอ านาจการตดัสินใจในงานที่ท  าประจ า 

7) การสนับสนุนนวัตกรรม การที่ผู้น  าให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นสิ่งที่จูงใจ
พนักงาน ผูน้  าตอ้งช่วยเหลือพนักงานและไม่ลงโทษพนักงานที่ท  างานผิดพลาดใหม้องว่าความ
ผิดพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรูห้วัหนา้ตอ้งเป็นผูส้นบัสนนุใหเ้กิดนวตักรรม 

8) การจดัการขอ้มลูปอ้นกลบั เป็นกระบวนการสะทอ้นขอ้มลูใหแ้ก่บคุลากร ผูน้  า
ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สรา้งสรรค์แก่พนักงาน ด้วยการชีแ้นะ จูงใจ เสริมพฤติกรรมที่
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เหมาะสม เพื่อช่วยใหพ้นกังานพฒันาปรบัปรุงตนเอง อีกทัง้ควรมีการขอขอ้มลูป้อนกลับจากกลุ่ม
ลูกคา้ เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารสามารถน ามาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ที่ตรงกับความ
ตอ้งการของลกูคา้ดว้ย 

9) การนับถือ การช่ืนชมหรือแสดงความนับถือพนักงาน ผูน้  าสามารถกระท าได้
โดยการยกย่อง เชิดช ูชมเชย การใหร้างวลัหรือการเฉลิมฉลอง เม่ือพนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้
ตามเปา้หมายที่ก าหนด หรือมากกวา่ระดบัที่องคก์ารคาดหวงัไว ้

10) การใหร้างวัลส าหรบัผลการปฏิบัติงานดา้นนวัตกรรม การที่ผูน้  าใหร้างวัล
เป็นสิ่งตอบแทนเม่ือพนักงานผลการปฏิบัติงานที่ดี จะเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่
พนกังาน ผูน้  าจงึควรใหร้างวลัเป็นสิ่งตอบแทน ทัง้รางวลัที่เป็นตวัเงินและวตัถตุ่าง ๆ จะช่วยกระตุน้
ใหพ้นกังานมีความพยายามในการปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึน้ 

11) การให้ทรัพยากรทั้งเวลาและเงิน  ผู้น  าต้องจัดสรรทรพัยากรที่จ  าเป็นแก่
พนกังาน เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นระยะเวลาและ
งบประมาณ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทางดา้นนวตักรรม 

12) การดูแล ผูน้  าตอ้งก ากับติดตามและควบคุมดูแลกระบวนการท างานของ
พนักงาน เพื่อคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

13) การมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับพนักงาน ผู้น  าควรมอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัพนกังาน และใหพ้นกังานมีความมุ่งมั่นในการท างานที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ลลุว่งตามเปา้หมาย 

เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์และคณะ (2551, น. 407 - 422) ไดศ้กึษาเก่ียวกบับทบาท
ของบรรยากาศนวัตกรรมที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององคก์าร ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีไ้ดต้ัวแปร
ส าคญัที่สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังาน คือ ภาวะผูน้  าที่สง่เสรมินวตักรรม มีดงัต่อไปนี ้

1) การสรา้งความส าเรจ็ดา้นนวตักรรม (Innovative Championing) 
2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
3) การมีความผกูพนัและสนบัสนนุนวตักรรม 

อลิน และ ลินกริน (Ailin & Lindgren. 2008, pp. 98 - 103) ไดศ้กึษาภาวะผูน้  าดา้น
นวตักรรมที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานขององคก์าร ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้  า
ดา้นนวตักรรมตอ้งมีทิศทางการด าเนินงานที่ชดัเจน มีการก าหนดวิสยัทศัน ์เปา้หมายและกลยทุธ์
ดา้นนวตักรรม และเช่ือว่านวตักรรมเป็นเครื่องมือส าคญัที่ท  าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ อีกทัง้
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จะตอ้งมีความมุ่งมั่นในการริเริ่มพัฒนาภาวะผูน้  าดา้นนวตักรรม ซึ่งมุ่งเนน้พนัธกิจหลกัส าคญัที่
ส่งเสริมและสนับสนุนภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ จากการด าเนินกิจกรรมดา้นนวัตกรรมขององคก์าร 
เนื่องจากภาวะผู้น  าดา้นนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญที่ เก่ียวขอ้งกับนวัตกรรมขององคก์าร และ
กระบวนการนวตักรรมต่าง ๆ ดงันัน้ภาวะผูน้  าดา้นนวตักรรมจึงมีบทบาททัง้ในระดบักลยุทธแ์ละ
ระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม กล่าวคือ ผู้น  าตอ้งมีเทคนิคในการจัดการนวัตกรรม และผู้น  า
จะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการมีเครือข่ายและพนัธมิตรดา้นนวตักรรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยเห็น ว่า 
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมนัน้ มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาตนเองและองคก์รให้
มีประสิทธิภาพ องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวขอ้งกับลักษณะของผูน้  าเชิง
นวตักรรม ชีใ้หเ้ห็นว่าผูน้  าเชิงนวตักรรมตอ้งมีคณุลกัษณะภายในและภายนอก มีทัง้ความคิดและ
พฤติกรรมในทางสรา้งสรรคท์ี่มีอยู่ในตนเอง ไดแ้ก่ ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีการวิเคราะหท์ี่ดี คิด
แบบบูรณาการและมีความรอบคอบ มีความสามารถในการปรบัตัวเพื่อการพัฒนาไดด้ี มีความ
คลอ่งแคลว่ กระตือรอืรน้ เอาใจใสแ่ละมีสมาธิกบังาน มีความฉลาดในการคดัเลือกขอ้มลูเพื่อใชใ้น
การตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีจิตใจเปิดกวา้งคิด
กว้างมองไกล เน้นการท างานเป็นทีมแบบการมีส่วนร่วม โดยมีองค์ประกอบส าคัญของ
คุณลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะการตัง้ค าถาม คุณลกัษณะการสงัเกต คุณลกัษณะการ
เช่ืองโยง คณุลกัษณะการสรา้งเครอืข่าย คณุลักษณะการทดลอง การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมนัน้ จึงเป็นสิ่งที่จ  าเป็นต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ รวมทัง้การใชชี้วิตในสงัคมนัน้ และการสรา้งชุดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายและความต้องการของนกัศกึษา จึงเป็นแนวทางที่ผูว้ิจยั
เห็นว่าสามารถตอบโจทยใ์นการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ซึ่งผูว้ิจัยจะไดใ้ชแ้นวทางและขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการศึกษาวิจัยที่
เก่ียวข้องไปปรับใช้ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้่อไป  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยใชล้กัษณะรูปแบบของ
การวิจยัและการพฒันา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในแต่
ละระยะ ดงันี ้

ระยะที ่1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากระยะที่ 1 การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้บ่งเป็น 2 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1.1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากร 

 1.1 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเพื่อการเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่  มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย  1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ 
4. มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  มี 2 กลุม่ รวมทัง้สิน้ 20 คน  คือ 

 กลุ่มที ่1 ผูบ้รหิาร คณาจารยท์ี่ส  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้
ไป และมีประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ปี จาก 4 มหาวิทยาลัย จ านวน
มหาวิทยาลยัละ 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 1 คน อาจารย ์2 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้ 
12 คน  

 กลุ่มที่ 2 ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ที่รบับณัฑิตส าเรจ็การศกึษาจากทัง้ 4 มหาวิทยาลยัสงักดัอยู่ในปัจจบุนั และเป็นหน่วยงาน
ที่ เปิดกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวนมหาวิทยาลัยละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตจาก
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หน่วยงานภาครฐั 1 คน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงานภาคเอกชน 1 คน รวมสถาบนัละ 2 คน รวม
ทัง้สิน้ 8 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตวัอย่างใหข้อ้มลูสมัภาษณแ์บบมี

โครงสรา้งเพื่อการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ผูบ้ริหาร คณาจารยท์ี่ส  าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทขึน้
ไป และมีประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ปี จาก 4 มหาวิทยาลัย จ านวน
มหาวิทยาลยัละ 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 1 คน อาจารย ์2 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้ 
12 คน  

กลุ่มที่ 2 ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ที่รบับณัฑิตส าเรจ็การศกึษาจากทัง้ 4 มหาวิทยาลยัสงักดัอยู่ในปัจจบุนั และเป็นหน่วยงาน
ที่ เปิดกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวนมหาวิทยาลัยละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานภาครฐั 1 คน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงานภาคเอกชน 1 คน รวมสถาบนัละ 2 คน รวม
ทัง้สิน้ 8 คน  

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้งเพื่อการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยรวบรวมขอ้มูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบถึงการ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ทัง้นีเ้พื่อสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 

2.2 การสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 ผูว้ิจัยน าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่

ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างต่อไป 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้ไปเก็บขอ้มูล โดย

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ

โรฒ  ถึ งอ ธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 แห่ ง ได้แก่  1.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 3. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์4.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร คณาจารย ์ 

3.2 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ถึงสถาน ประกอบการที่มีนักศึกษาสงักัดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ัณฑิตจาก 4 แห่ง  
1. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 3. มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ์4. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งพรอ้มหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถาบนัอดุมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 แห่ง 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. 
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 3. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์4. มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพื่อขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากผูบ้รหิารและคณาจารย ์

3.4 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งพรอ้มหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถานประกอบการ 
เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

4. การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง

คณุภาพ ผูว้ิจยัมีวิธีการ ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
4.1  ถอดเนือ้หาการสมัภาษณใ์นเทป  
4.2  ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
4.3  น าเสนอผลที่ ได้เป็นแบบบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 

(Content analysis) เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบประเมินในขัน้ตอนที่ 1.2 
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ขั้นตอนที่ 1.2 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ผูว้ิจยัไดน้  าผลการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง น าประเด็นที่ไดม้าใชใ้นการสรา้ง
เครื่องมือเพื่อการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัเพื่อ
การเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4  ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ไดแ้ก่  
1. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 3. มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครนิทร ์4.มหาวิทยาลยัฟาฏอนี จ านวนทัง้สิน้ 17,894 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตวัอย่างของนักศึกษา โดยการสุ่ม

แบบแบ่งชัน้ ซึ่งใชต้ารางของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 1970) ตารางนีใ้ชใ้นการ
ประมาณค่าสดัส่วนของประชากร และก าหนดใหส้ดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากร เท่ากบั 
0.5 ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้5% และระดบัความเช่ือมั่น 95% ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใหม้หาวิทยาลยัเป็นชัน้ (Strata) โดยมีนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยในการ
สุม่ (Sampling Unit) ไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั จ านวน 392 คน ดงัแสดงในตาราง 
1 ดงันี ้ 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างของนกัศกึษา จ าแนกตามสถาบนั 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
ประชากร 
จ านวนคน 

กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวนคน 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 3,427 75 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 3,579 78 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 8,064 176 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 2,824 62 

รวม 17,894 392 

 
ที่มา: จากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ณ วนัที่ 19 ก.ย. 2562 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินสภาพปัจจุบนั

และความคาดหวังเพื่ อ เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ 
ดงันี ้

2.1 น าข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่  1 ที่ เป็นผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับ
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ที่ไดจ้ากการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนที่ 1 และจากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมมาเขียนเป็นโครง
ร่างของเครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน โดยการรา่งขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้ โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะ สถาบนัที่สงักดั 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินสภาพปัจจบุนัคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม

ของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่ใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert's Scale) (Likert.1932, pp. 1-55)  
มี 5 ระดบั ซึง่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าน า้หนกัคะแนนและค าอธิบายในการตอบขอ้ค าถาม ดงันี ้ 
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คะแนน  5  หมายถึง  สภาพดังกล่าวมีสภาพที่ เป็นจริง/ความ
คาดหวงั อยู่ในระดบัมากที่สดุ  

คะแนน  4  หมายถึง  สภาพดงักลา่วมีสภาพที่เป็นจรงิ/ความคาดหวงั 
อยู่ในระดบัมาก  

คะแนน  3   หมายถึง   สภาพดังกล่าวมีสภาพที่ เป็นจริง/ความ
คาดหวงั อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง   สภาพดังกล่าวมีสภาพที่ เป็นจริง/ความ
คาดหวงั อยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนน 1   หมายถึง   สภาพดังกล่าวมีสภาพที่ เป็นจริง/ความ
คาดหวงั อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้รายดา้น
และโดยรวม ดงันี ้ (สิน พนัธุพ์ินิจ. 2553, น. 155) 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบั มากที่สดุ  

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบั มาก  

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบั ปานกลาง  

 คะแนนเฉลี่ย1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จรงิ/ความคาดหวงัอยู่ในระดบั นอ้ย 

 คะแนนเฉลี่ย1.00 - 1.50  หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จรงิ/ความคาดหวงัอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

 ตอนที่ 3 ส่วนของค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมของผูต้อบแบบประเมิน 

2.2 การหาคณุภาพของแบบประเมิน ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 2.2.1 ผูว้ิจัยน าแบบแบบประเมินคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม

ของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่สรา้งขึน้ เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษา
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หลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมตรวจสอบเบือ้งตน้ และน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

 2.2.2 ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อ 2.2.1 ที่ปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมแลว้ พรอ้มแบบประเมินความ
สอดคลอ้งและถูกตอ้งเหมาะสมไปใหผู้้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) โดย
ก าหนดคุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญ ดังนี ้ 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไป หรือ 2) มี
ประสบการณ์ทางดา้นการศึกษา หรือการวิจัยอย่างนอ้ย 5 ปี เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) (สุวิมล ติรกานันท.์ 2549 : 139) ระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะหข์อ้มลูการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยน าขอ้ค าถามใหผู้้เช่ียวชาญแต่
ละคนมาใหค้่าน า้หนกัคะแนน ดงันี ้

 -1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ  

  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาของข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ  

 +1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ 

จากนัน้จึงน าคะแนนที่ไดท้ัง้หมดมาแทนค่าในสตูรเพื่อหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งและ ถกูตอ้งเหมาะสมของแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ทัง้นีค้่าดชันีความสอดคลอ้งที่
ไดต้อ้งเท่ากับหรือ มากกว่า 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความสอดคลอ้งและ
ถกูตอ้งเหมาะสมสามารถ น าไปใชไ้ด ้หากค่าดชันีความสอดคลอ้งในขอ้ใดต ่ากวา่ 0.5 ผูว้ิจยัจะตดั
ขอ้นั้นทิง้ หรือน าขอ้ความนั้นมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
รว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่มตอ่ไป  

2.2.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินที่ ผ่ านการปรับป รุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน  

2.2.4 ผูว้ิจัยรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง ตรวจสอบความ
สมบรูณข์องขอ้มลู จากนัน้น าขอ้มลูมาค านวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป และน าผล
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จากการตอบมาท าการวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient ) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach. 
1984: 169) โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับสภาพที่ เป็นจริงในปัจจุบันของ
นักศึกษา เท่ากับ 0.89 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับสภาพความคาดหวงัของ
นักศึกษา เท่ากับ 0.92 และหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยใชว้ิธีสหสัมพันธ์
อย่างง่ายแบบเพียรส์ัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Correction Item-Total Correlation) แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 2.00 
ขึน้ไป (Ferguson. 1981: 180) ปรากฏว่าขอ้ค าถามผ่านเกณฑ์ทุกขอ้ โดยมีอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงในปัจจบุนัของนักศึกษา อยู่ระหว่าง 0.408 - 0.845 และค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบสอบถามสภาพความคาดหวงัของนกัศึกษา อยู่ระหว่าง 0.338 - 0.876 โดยไดข้อ้
ค าถามที่ใชใ้นการวิจยั จ านวนทัง้สิน้ 50 ขอ้ (ภาคผนวก ข) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ถึ งอ ธิก ารบดี  ส ถ าบัน อุด มศึ กษ าในสามจั งห วัด ชายแดน ภาคใต้  4 แห่ ง  ได้แก่  1. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 3. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์4. มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากนกัศกึษา 

 3.2  ผู้วิ จัยน าแบบประเมิ นพร้อมหนั งสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไดแ้ก่ 1.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 3. 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์4.มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษา 

 3.3 ผูว้ิจัยน าแบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1-4 
ของสถาบนัอดุมศกึษาที่ก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2562 จ านวน 329 คน 
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 3.4 ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบประเมินคืนดว้ยตนเอง รวมถึงผ่านผู้
ประสานงาน จากนัน้น าแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบรูณข์องค าตอบ และใหค้ะแนนตาม
เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้

4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 
 เม่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่รบัคืนมาทั้งหมดแลว้ 

จากนัน้น ามาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ 
4.1 วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

4.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
4.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
4.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 4.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
4.2.1 การหาดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามโดยการหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง  (IOC) 
4.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแบบสอบถาม โดยใช้วิธี

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั 
4.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้

คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค 
4.2.4 การจัดล าดับความส าคัญของขอ้มูลจากการประเมินสภาพ

ปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่าง โดยอาศยัแบบการเรียงล าดบั
ความส าคัญ ของข้อมู ล  Modified Priority Needs Index: PNI Modified ซึ่ งป รับป รุงโดย  
นงลกัษณ ์วิรชัชยั และสวุิมล ว่องวาณิช (2550, น. 279) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของสภาพที่
ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนีเ้พื่ อควบคุมขนาดของความ
ตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในช่วงพิสยัที่ไม่มากเกินไป โดยมีสตูรในการ ค านวณดงันี ้

 

PNIModified  = (
I−D

D
) 

 
เม่ือ       PNI   หมายถึง ดชันีล  าดบัความส าคญัของความคาดหวงั 
        I   หมายถึง คา่เฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั  
        D    หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจบุนั 
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ระยะที ่2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้  

ผูว้ิจัยน าผล PNI ที่ไดจ้ากระยะที่ 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง (โครงร่าง) กิจกรรม
ชดุฝึกอบรมเพื่อการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งกิจกรรมแต่ละทกัษะจากค่า PNI โดยใหค้วามส าคญั
กบัคณุลกัษณะที่มีค่า PNI สงูสดุ เป็นล าดบัที่ 1 และเรียงล าดบัการสรา้งกิจกรรมจากค่า PNI ใน
ล าดบัถดัไป ทัง้นีใ้นแต่ละคณุลกัษณะ ผูว้ิจยัสรา้งชดุฝึกอบรมโดยพิจารณาค่า PNI ในแต่ละขอ้ที่
เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย รวมทั้งไดน้  าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้รวมทั้งแนวคิดดา้น 
Active Learning  มาด าเนินการยกรา่งเพื่อสรา้งเป็นกิจกรรมฝึกอบรม โดยผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างชุด

ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
นกัวิชาการและผูท้ี่มีประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันานวัตกรรม โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน ซึ่งก าหนดคณุสมบตัิในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ตามความเหมาะสม จากเกณฑ ์คณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้มี มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรสายการศึกษาสอนใน
ระดบัอดุมศกึษา ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ จ านวน 2 คน 

2. เป็นผู้มีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านการวัดประเมินผลเก่ียวกับนักศึกษา 
จ านวน 2 คน 

3. เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ในงานวิจัย การฝึกอบรมดา้นคุณลักษณะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม 
จ านวน 3 คน  

2. การสร้างโครงร่างชุดฝึกอบรมเสริมหลักสูตร 
การสร้างโครงร่างชุดฝึกอบรมเสริมหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่ อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ซึง่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
2.1 การก าหนดหลกัการและเหตุผลของชุดฝึกอบรม โดยพิจารณาจากขอ้มูลที่ได้

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาเป็นแนวทางในการ
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ก าหนดขอบเขตหลกัการและเหตผุลของชดุฝึกอบรม และเป็นแนวทางในการก าหนดจดุมุ่งหมาย
ของกิจกรรม 

2.2 การก าหนดจดุมุ่งหมายของชดุฝึกอบรม เป็นการก าหนดคณุลกัษณะที่คาดหวงั
ว่า ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความ
จ าเป็นของการวิจยัในครัง้นี ้

2.3 การด าเนินงานของชุดฝึกอบรม เป็นการน าขอ้สรุปเก่ียวกับคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มาก าหนด
เป็นเนือ้หาสาระของกิจกรรม ประกอบดว้ย หัวขอ้ ดังนี ้ช่ือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลกัการของ
กิจกรรม วัตถุประสงคก์ารจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ผู้น  า
กิจกรรมหรือวิทยากรและผูช้่วย คณุลกัษณะผูน้  ากิจกรรมหรอืวิทยากร บทบาทหนา้ที่ของผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม ระยะเวลาการจดักิจกรรมสถานที่ในการจดักิจกรรม ขัน้ตอนการจดักิจกรรม สื่อและวสัดุ
อปุกรณใ์นการจดักิจกรรม เทคนิคการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล เกณฑก์ารประเมินผล 

2.4 การวดัและประเมินผลของชุดฝึกอบรม เป็นการก าหนดการประเมินผลการใช้
กิจกรรม เสรมิหลกัสตูร และการประเมินความพงึพอใจต่อการเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

3. การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างชุดฝึกอบรม
เสริมหลักสูตร 

หลงัจากเขียนโครงร่างชุดฝึกอบรมเสริมหลกัสูตร ผูว้ิจัยน า (โครงร่าง) ชุดฝึกอบรม
เสรมิหลกัสตูรไปประเมินเพื่อหาความเหมาะสม พรอ้มกันนีไ้ดน้  าเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณารา่ง
แบบประเมินความสามารถตามสภาพจริง และร่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหป์ระเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของชดุ
ฝึกอบรมตามที่ผูว้ิจัยก าหนดเป็นวิธีการหลัก เพื่อใหก้ารวิจัยในครัง้นีไ้ดผ้ลถูกตอ้งแม่นย าตาม
หลกัการของการวิจยัเชิงคณุภาพ  

3.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู 
3.1.1 แบบสมัภาษณอ์ย่างมีโครงสรา้ง 
3.1.2 แบบประเมินความเหมาะสมของ (รา่ง) กิจกรรมชดุฝึกอบรมเสรมิหลกัสตูร 

โดยเป็นแบบประเมินปลายเปิด เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นในหัวขอ้ตามที่ผูว้ิจัย
ก าหนด  
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3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.2.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ

เชิญผู ้เช่ียวชาญในการตรวจประเมินความเหมาะสมของ (รา่ง) กิจกรรมชดุฝึกอบรม จ านวน 7 คน 
ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อน นกัวิชาการ และนกัวิชาชีพ  

3.2.2 ผู้วิจัยน า (ร่าง) กิจกรรมชุดฝึกอบรมเสริมหลักสูตรพรอ้มหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อประสานงานกับผู้เช่ียวชาญที่จะเป็นผู้ร่วม
ประเมินชดุฝึกอบรมเสรมิหลกัสตูร และนดัหมายการสนทนากลุ่มพรอ้มทัง้สมัภาษณข์อค าปรกึษา
กบัผูเ้ช่ียวชาญตามวนัเวลาที่ก าหนด 

3.2.3 ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุม่ และรวบรวมขอ้มลูพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้น าขอ้มลูมาสรุปผลตามประเด็นท่ีก าหนด 

3.3 การวิเคราะหข์อ้มลู 
3.3.1 ผูว้ิจัยน าผลการประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับ

วตัถุประสงค ์(IOC) เพื่อน าผลที่ไดไ้ปปรบัปรุงแกไ้ข ใหเ้กิดความครบถว้นสมบูรณต์ามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.3.2 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขกิจกรรมจากค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดก้ิจกรรมฉบับที่
สมบรูณม์ากยิ่งขึน้ และพรอ้มที่จะใชจ้ดักิจกรรมกบันกัศกึษาในสถาบนั อดุมศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

ระยะที ่3 การศึกษาประสทิธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

การศึกษาประสิทธิผลของการใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นการทดลองใช้ชดุฝึก
อบรมเสริมหลักสูตรที่ไดผ้่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญในระยะที่ 2 ซึ่งมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการหาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ไดแ้ก่ นกัศึกษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในปี
การศกึษา 2562  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการหาประสิทธิผลของการใชช้ดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง

คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยท าการคัดเลือก
สถาบนัอดุมศกึษา 1 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ทัง้นีเ้นื่องจากเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
อิสลามแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนที่ขาดความพรอ้มในเรื่องเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในพบว่า นักศึกษายังมีส่วนที่ตอ้ง
พัฒนาในเรื่องความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ และวิกฤตเก่ียวกับเรื่องเหตุการณ์ความมั่ นคง ท าให้
นกัศึกษาขาดโอกาสในการพฒันาตนเอง โดยผูว้ิจยัพิจารณาจากนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในปี
การศกึษา 2562 โดยใชว้ิธีการรบัสมคัรนกัศกึษาที่สนใจเขา้รว่มกิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 30  คน  

แบบแผนการทดลอง 
การวิจยันีผู้ว้ิจยัใชแ้ผนการทดลองแบบกลุม่เดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง 

(The One group Pre-test Post-test Design) (Campbell & Stanley. 1963: 171-246) ดงัแสดง
ในตาราง 2 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

T1 X T2 
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ความหมายสญัลกัษณ ์
 T1  แทน  การทดสอบคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษา

ก่อนการฝึกอบรม 
 X  แทน  การไดร้บัการทดลองฝึกอบรม 
 T2  แทน  การทดสอบคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษา

หลงัการฝึกอบรม 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัน าชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของ

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่สรา้งขึน้ไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง
และศกึษาผลการใช ้ในขัน้ตอนนีแ้บ่งออกเป็น 2 สว่น คือ  

 1. ขัน้เตรยีมการทดลอง  
1.1 ผูว้ิจัยรบัสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี ที่ศึกษาอยู่ในปี

การศกึษา 2563 ที่มีความสนใจเขา้รว่มกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

1.2 ผูว้ิจยัติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อ
ท าหนงัสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความรู ้และมีประสบการณใ์นการ
ฝึกอบรม  

1.3 ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงอธิการบดมีหาวิทยาลยัฟาฎอนี ขออนญุาตใช้
สถานที่ในการจัดฝึกอบรม และติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารสถานที่  เพื่อขอใช้
หอ้งฝึกอบรมและอปุกรณต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการฝึกอบรม 

1.4 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานวิทยากรที่ เก่ี ยวข้อง เพื่ อ ชี ้แจง
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม รายละเอียดของการจดักิจกรรมตามแผนเพ่ือความเขา้ใจที่ตรงกนั  

1.5 ผูว้ิจัยคดัเลือกสื่อประกอบการฝึกอบรม ส ารวจความพรอ้มของ
สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเตรียมวัสดุและสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ที่จะใชใ้นการฝึกอบรม เช่น 
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร ์กระดาษเปลา่ ปากกาสีเมจิก แบบบนัทกึการเรยีนรูแ้ละอปุกรณอ์ื่น 
ๆ ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6 ผูว้ิจยัจดัท าก าหนดการฝึกอบรม 
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 2. ขัน้ด าเนินการทดลอง  
2.1 ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมใหผู้้

เขา้รบัการฝึกอบรม ทดสอบตนเองก่อนการฝึกอบรม  
2.2 ผูว้ิจยัด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะ

ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ตามวนัเวลาที่
ก าหนดไวใ้นระหว่างการรว่มกิจกรรม นักศกึษาจะไดบ้นัทกึขอ้คิดที่ไดจ้ากการเรยีนรูใ้นแบบบนัทกึ
การเรยีนรู ้ 

2.3 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการประเมินเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์วิทยากร 
เพื่อสอบถามความ คิดเห็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมถึงการ
สงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม  

2.4 ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรม ทดสอบตนเองหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม  

2.5 ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมฝึกอบรมใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรม ประเมินหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัในขัน้ตอนการวดัพฤติกรรมของผูร้บัการอบรม ซึ่ ง

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลองกิจกรรมฝึกอบรม ไดแ้ก่ ชุดฝึกอบรมเพื่อ

เสริมหลกัสตูรเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสรา้งและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ  
ในระยะที่ 2 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนการ
ฝึกอบรม (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post- test) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแลว้โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นแบบประเมินความรูจ้ากแบบทดสอบ
ตามองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น  ประกอบดว้ย เกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณางานที่ไดจ้ากการใชชุ้ดฝึกอบรม
เสริมหลกัสตูรเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test, Post- test) 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้จากเนือ้หาที่อบรมจาก 5 องคอ์งคป์ระกอบ องคป์ระกอบละ 10 ขอ้ รวม 50 ขอ้   
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2.3 น าเสนอแบบทดสอบต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา แลว้ท าการแกไ้ขปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซึง่เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้จ านวน 7 คน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเสริม

หลกัสตูรเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ก่อนการด าเนินการฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม โดยใชแ้บบทดสอบก่อน
และหลงัการฝึกอบรม (Pre-test, Post- test) ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้

3.1 ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม แล้วติดตามเก็บรวบรวมคืนด้วยตนเอง โดย
ก าหนดใหน้กัศกึษาที่เขา้รบัการอบรมทดสอบเป็นรายบคุคล 

3.2 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมที่ไดร้บักลบัคืน มา
ตรวจสอบความสมบูรณแ์ละใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้แลว้น ามาค านวณหาค่าทางสถิติ
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 
น าผลที่ไดจ้ากการประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมเพื่อเสริมหลักสูตรเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไดค้ะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรม (Post- 
test) เพื่ อ เสริมหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ถือว่าผ่านตามเกณฑท์ี่
ผูว้ิจยัก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการประเมินผลการใชก้ิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ศึกษาอยู่ในปี
การศกึษา 2562 โดยพิจารณาจากนกัศกึษาที่มีความสมคัรใจเขา้รบัการฝึกอบรม  
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการประเมินผลการใชก้ิจกรรมเสริมหลกัสตูรเสริมสรา้ง

คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เป็นนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ที่ศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2562 โดยพิจารณาจาก
นกัศกึษาที่มีความสมคัรใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน 30  คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัในขัน้ตอนการวดัพฤติกรรมของผูร้บัการอบรมซึ่งผูว้ิจยั

ไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
2.1 สรา้งแบบประเมินพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม เพื่อประเมินผลการ

ใช้ชุดฝึกอบรมเสริมหลักสูตรเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้แบบประเมินความสามารถในการประเมินผล
ตามสภาพจริงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินใหค้ะแนน (Scoring rubrics) ซึ่งประกอบดว้ยเกณฑท์ี่
ใชพ้ิจารณางานที่ไดจ้ากการใชชุ้ดฝึกอบรมเสริมหลักสูตรเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยแบบประเมินผล
พฤติกรรมของผู้รับการอบรมให้มีคุณ ลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใชแ้บบวดัพฤติกรรมโดยก าหนดเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน ดงันี ้

 5 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมด้านคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมที่เด่นชดั 

 4 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมด้านคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมเพียงบางครัง้ 

 3 คะแนน  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมดา้นคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมแบบเดิม 

 2 คะแนน  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมด้านคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมเพียงเลก็นอ้ย 

 1 คะแนน  หมายถึง  ไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมที่สะทอ้นคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรม  

2.2  น าเสนอแบบประเมินต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา แลว้ท าการแกไ้ขปรบัปรุง
ตามขอ้เสนอก่อนน าไปประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ที่มีคณุสมบตัิตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้จ านวน 7 คน 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลงัจากเสรจ็สิน้การฝึกอบรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  า

เชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้ ผูว้ิจยัก าหนดให้
นักศึกษาใชคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม โดยผูว้ิจัยใชแ้บบประเมินความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจรงิที่จดัท าขึน้ส  าหรบัประเมินผลนกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 
น าผลที่ ได้จากการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมมาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้จ านวนของนักศึกษา ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และใช้ค่าที (One sample t-test) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายโดย
ก าหนดการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยของ การประเมินคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัดี  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัพอใช ้ 
คา่เฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัปรบัปรุง 
 

ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไดค้ะแนนคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในแต่
ละดา้นไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
มากกวา่หรือเท่ากบั 3.51 (มีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมระดบัมาก) ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

ขั้นตอนที่  3 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การก าหนดประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการประเมินผลการใชก้ิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 โดย
พิจารณาจากนกัศกึษาที่มีความสมคัรใจเขา้รบัการฝึกอบรม  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการประเมินผลการใชก้ิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ

ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเป็น
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นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ที่ศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2562 โดยพิจารณาจากนกัศกึษาที่มี
ความสมคัรใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน 30  คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อ เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษ า
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม เพื่อใชใ้นงานวิจยั 

2.2 น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 2.1 มาเขียนเป็นโครงสรา้งของเครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้และ
น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม จากนัน้น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
มาปรบัปรุงเอกสารดงักลา่ว  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ที่สรา้งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีการ
ของลิเคิรท์ (Likert's Scale) (Likert. 1932: 1-55) มี 5 ระดบั ซึ่งผูว้ิจัยไดก้ าหนดค่าน า้หนักคะแนน 
ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัการฝึกอบรม อยู่ในระดบั มากที่สดุ  
คะแนน 4 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัการฝึกอบรม อยู่ในระ ดบัมาก  
คะแนน 3 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัการฝึกอบรม อยู่ในระดบั ปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัการฝึกอบรม อยู่ในระดบั นอ้ย  
คะแนน 1 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัการฝึกอบรม อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 
 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึง

พอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันี ้(สิน พนัธุพ์ินิจ, 2553, น. 155) 
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คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  มี ค วามพึ งพ อ ใจต่ อก ารเข้า ร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

คะแนน 3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเขา้รว่มกิจกรรม
อยู่ในระดบั มาก  

คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน1.51-2.50  หมายถึง  มี ค วามพึ งพ อ ใจต่ อก ารเข้า ร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดบั นอ้ย  

คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  มี ค วามพึ งพ อ ใจต่ อก ารเข้า ร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของ
นกัศกึษาผูต้อบแบบสอบถาม 

2.3  การหาคณุภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ

เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่สรา้งขึน้เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาหลักและอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมตรวจสอบ
เบือ้งตน้ และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

2.3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน ซึ่งเป็นผูท้ี่คุณสมบัติตามที่ผูว้ิจัยก าหนดไว ้
จ านวน 7 คน 

2.3.3 ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากการสนทนาและจากการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรา้งขึน้ และผ่านการตรวจคุณภาพของ

เครื่องมือแลว้ไปเก็บขอ้มลู โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
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3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึง
อธิการบดีสถาบนัอดุมศกึษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษา 

3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจพรอ้มหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั   ศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษาของสถาบนั 

3.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปขอความ
รว่มมือในการตอบแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้

3.4 ผูว้ิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณข์องค าตอบ และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้แลว้น ามาค านวณหา
ค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิจัย 
เม่ือตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามที่รบัคืนมาทัง้หมดแลว้ น าขอ้มลู

มาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ไดแ้ก่ 
4.1 วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
4.2 การวิ เคราะห์ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่ อเสริมสร้าง

คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้โดยการทดสอบที (t- test) แบบ One-Sample ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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บทที ่4 
ผลการการวิเคราะหข้์อมูล 

การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของภาวะผูน้  าเชิงวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
ใน 3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีขัน้ตอนในการการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้  

ตอนที่  1   ผลการประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตอนที่  2  ผลการพฒันาการสรา้งชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ตอนที่   3  ผลการศึกษาประสิท ธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่ อ เสริมสร้าง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณ ์  ความหมาย 
n   จ านวนกลุม่ตวัอย่าง  
X    ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D.   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   ค่าสถิติทดสอบที 
p   ค่าความน่าจะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
PNI   ดชันีล  าดบัความส าคญัของความคาดหวงั 
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ผลการการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการการวิเคราะหข์องขอ้มลูกระท าตามล าดบั ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังในการการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ในการสมัภาษณเ์ชิงลึกนี ้ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะหผ์ู้เช่ียวชาญ โดยแบ่ง
ออกเป็นสองกลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ที่ 1 การสมัภาษณเ์ป็นผูบ้รหิารและคณาจารยจ์ากสถาบนัอดุมศกึษา
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4 แห่ง จ านวน 12 คน และกลุ่มที่ 2 การสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้ัณฑิตจาก
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ านวน 8 คน รวมทัง้สิน้ 20 คน 

ผลการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดว้ยการการวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา ซึ่งมีประเด็นจากการ
การวิเคราะหเ์นือ้หา 4 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ ความส าคญัของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
กระบวนการในการเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษา ทักษะที่ส  าคัญ
ที่สุดของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา และคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมต่อการสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณข์องนกัศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัแสดง
ในตาราง 3 

ตาราง 3 ผลการการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

ประเดน็การสัมภาษณ ์ รายละเอียด 
1. ความส าคญัของคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

ผูท้รงคุณวฒุิมีความคิดว่าคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมมีความจ าเป็น
ต่อการพฒันานักศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่าง
มากเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และตลอดเวลา ภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมจึงจ าเป็นส าหรบัการเปิดโลกทศันใ์หม่ใหเ้กิดกบัปัญญาชน การมอง
โลกในแง่ดี เปิดใจกว้าง ซึ่งจะน าไปสู่การรูจ้ริงรูแ้จ้ง เป็นความรูท่ี้ทันสมัย
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัชีวิตจรงิ เน่ืองจากนกัศกึษาในพืน้ท่ียงัไม่หลดุจากวิธี
คิดเดิม ๆ เพราะติดกบักรอบของศาสนา นกัศึกษาตอ้งกลา้คิด กลา้แสดงออก 
ซึ่งนกัศึกษาปี 1 ยงัขาดอีกมาก โดยผูน้  าตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานปัญหาอย่างแทจ้ริง 
จงึจะสามารถสรา้งนวตักรรมได ้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
ประเดน็การสัมภาษณ ์ รายละเอียด 

2. กระบวนการในการเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นว่ากระบวนการในการสรา้งเสริมคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวัตกรรม ควรตอ้งสรา้งพืน้ฐานดว้ยการพัฒนาจิตใจเป็นเบือ้งตน้  
กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเขา้ถึงนักศึกษาไม่ใช่การสั่งการ  ตอ้งเริ่มท่ี
หวัใจตอ้งมีจิตใจท่ีจะปรบัเปลี่ยน เปลี่ยนสงัคม เปลี่ยนโลก เรียนเพื่อจะจบ
จะไม่เกิดนวตักรรม ตอ้งมีหน่วยงานใหก้ารสนบัสนนุ กระบวนการสอนใหม่ 
Coaching  ในส่วนของผูส้อนก็ตอ้งมีความเขา้ใจในจิตวิทยาของนักศึกษา 
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม  (Active learning) ต้องทันต่อการ
ปรบัเปลี่ยน ทนัสมยั ทนัโลก นอกจากนีส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเป็นแกนน า
ในการปฏิรูป นกัวิชาการตอ้งเป็นแกนน า เป็นตน้แบบ(Model) แก่คนรุน่หลงั 
และจะตอ้งพฒันาใหเ้กิดความแตกต่างหรือสิ่งใหม่ สามารถสื่อสารความคิด
ของตนเองได ้

3. ทกัษะที่ส  าคญัท่ีสดุของ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษา ใน3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหานอ้ย     
จ านวน  3 ทกัษะ 

ผูท้รงคุณวุฒิไดจ้ัดล าดับกระบวนการในการสรา้งเสริมคุณลักษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรม โดยล าดบัท่ี 1 คือ การคิดการวิเคราะห ์เพราะนกัศกึษาใน 
3 จังหวัดชายแดนใต้ มีพืน้ฐานมาจากปอเนาะ ล าดับท่ี 2 คือ การคิดการ
วิเคราะห์ มิฉะนั้นจะเชื่อมโยงไม่ได้ การคิดเชิงสรา้งสรรค์และมีอิคิวท่ีดี 
ล  าดบัท่ี 3 คือ ภาษา ไอที และทกัษะการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และยงั
มีอีกสองทกัษะท่ีผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่ามีความส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นระบบ
เทคโนโลยีและ และการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  และทกัษะดา้นการมอง
ทะลใุนปัญหา อย่างรอบดา้นทัง้ลกึและกวา้ง 

4. คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมจากของทฤษฎีผูน้  าเชิง
นวตักรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การ
เช่ือมโยง การตัง้ค าถาม การ
สงัเกต การสรา้งเครือข่ายและ
การทดลอง ตอ่การสะทอ้นความ
เป็นเอกลกัษณข์องนกัศกึษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4.1 ความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าด้าน การเชื่อมโยง ต่อการ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้   
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่า คณุลกัษณะการเชื่อมโยงมีความส าคญัต่อการสะทอ้น
ความเป็นเอกลกัษณข์องนักศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนทศันะจะไดป้ระโยชนเ์พราะแต่ละคนมีพืน้ฐาน ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างหลากหลาย จะตอ้งเชื่อมโยงกับ Scientific thinking และ มีการคิด
เชิงระบบ คิดลว่งหนา้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ประเดน็การสัมภาษณ ์ รายละเอียด 
 4.2 ความส าคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการตั้ง

ค าถาม ต่อการสะท้อนความเป็นเอกลักษณข์องนักศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่าคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการตัง้ค  าถาม มี
ความส าคญัต่อการสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณะของนกัศึกษาใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้น่ืองจาก การตัง้ค าถาม จะก่อใหเ้กิด เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 
4.3 ความส าคัญคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการสังเกต ต่อ
การสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาใน        3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการสังเกตมี
ความส าคัญต่อการสะทอ้นความเป็นเอกลักษณะของนักศึกษาใน         3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากนกัศกึษาจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการสงัเกตและ
หาทางแก้ไขจากการรวบรวมหลักฐานท่ีได้จากการสังเกต การวิเคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละสรุป 
4.4 ความส าคัญคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการสร้าง
เครือข่าย ต่อการสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาใน     3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการสร้าง
เครือข่าย มีความส าคญัต่อการสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณะของนกัศกึษาใน 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากมีการท างานเป็นกลุ่ม ตอ้งรว่มกันคิด ไม่
คิดคนเดียว 
4.5 ความส าคัญคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้าน การทดลอง 
ต่อการสะท้อนความเป็นเอกลักษณข์องนักศึกษาใน3จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการ
ทดลอง มีความส าคญัต่อการสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณะของนกัศกึษาใน3
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากคณุสมบตัิขอ้นีจ้ะท าใหใ้หค้น้พบว่า สิ่งท่ีคิด
อาจจะยงัไม่ถกูตอ้ง เพราะคนเรามีความแตกตา่งกนั 
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

ผูว้ิจัยไดน้  าผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่ไดจ้ากการการวิเคราะห์
ในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุิซึ่งเป็นผูบ้ริหาร คณาจารยข์อง
สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถาบนัอดุมศกึษาใน 3จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้มาออกแบบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบประเมินสภาพปัจจุบนัของสภาพ
ความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนใต ้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาก 4 สถาบนั จ านวน 392 คน ไดร้บัค าตอบจากแบบประเมินคืนมา 392 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดบัการน าเสนอขอ้มลู ดงันี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบประเมิน ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

สถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
152 
240 

 
38.78 
61.22 

รวม 392 100.00 
2.  อาย ุ
     ต ่ากวา่ 18 ปี 
     18 – 19  ปี 
     20 – 21  ปี 
     อาย ุ21 ปีขึน้ไป 

 
1 
83 
300 
8 

 
0.26 
21.17 
76.53 
2.04 

รวม 392 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน (คน) รอ้ยละ 
3.  คณะวิชา 
     ศกึษาศาสตร ์
     วิทยาศาสตรแ์ละระบบเทคโนโลยีและ 
     มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
     ศิลปศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
     วิทยาการจดัการ 

 
93 
86 

107 
32 
74 

 
23.72 
21.94 
27.30 
8.16 
18.88 

รวม 392 100.00 
4.  สถาบนัที่สงักดั 
     มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
     มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
     มหาวิทยาลยัฟาฎอนี 

 
151 
82 
74 
85 

 
38.52 
20.92 
18.88 
21.68 

รวม 392 100.00 

  
จากตาราง 4  แสดงว่า ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเม่ือจ าแนกตามเพศ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นรอ้ยละ  61.22  และเพศชาย จ านวน 152 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 38.78   

จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 21 ปี จ านวน 300 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 76.53 รองลงมาคือ 18-19 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.17 อาย ุ21 ปีขึน้ไป 
จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.04 และอายุต ่ากว่า 18 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.26 
ตามล าดบั 

จ าแนกตามคณะวิชา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตรจ์ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.30 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร ์จ านวน 
93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.72 คณะวิทยาศาสตรแ์ละระบบเทคโนโลยีและ จ านวน 86 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 21.94 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.88 และคณะศิลปศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.16 ตามล าดบั 
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จ าแนกตามสถาบนัที่สงักดัพบวา่ สว่นใหญ่เป็นมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.52 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.68 มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
20.92 และมหาวิทยาลยันราธิวาส ราชนครนิทร ์จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.88 ตามล าดบั 

2. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง และค่า Modified 
Priority Needs Index : (PNIModified) โดยรวมและเป็นรายด้าน 

ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพปัจจบุนั สภาพความ
คาดหวงั และค่า Modified Priority Needs Index : (PNIModified) โดยรวม 

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

n = 392 

PNIModified ล าดบั สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1. คณุลกัษณะการเชื่อมโยง 3.28 0.21 4.25 0.56 0.30 3 

2. คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 3.05 0.60 4.43 0.43 0.45 1 

3. คณุลกัษณะการสงัเกต 2.95 0.50 3.94 0.43 0.34 2 

4. คณุลกัษณะการทดลอง 3.11 0.86 3.83 0.71 0.23 5 

5. คณุลกัษณะการสรา้งเครอืข่าย 3.54 0.45 4.57 0.28 0.29 4 

รวม 3.19 0.52 4.20 0.48 
  

 
จากตาราง 5  แสดงว่า คณุลกัษณะการตัง้ค าถามมีค่าความจ าเป็นตอ้งการ

มากที่สดุ  โดยมีค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI =0.45)  รองลงมาคือ คณุลกัษณะการสงัเกต โดยมี
ค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI =0.34)  และลองลงมาคือ คุณลักษณะการเช่ือมโยง มีค่าความ
ตอ้งการจ าเป็น (PNI =0.30) คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่ายโดยมีค่าความตอ้งการจ าเป็นที่ (PNI 
= 0.29) และการทดลองโดยมีค่าความตอ้งการจ าเป็นที่ (PNI = 0.23) ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั 
(PNI Modified) ความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นคณุลกัษณะการเชื่อมโยง 

คณุลกัษณะการเช่ือมโยง 

n = 392 

PNIModifie

d 
ล าดบั 

สภาพปัจจบุนั สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1. นกัศกึษาสามารถเลือกสรรของสองสิ่ง
มารวมกนัเป็นสิ่งใหม่ได ้

3.89 0.28 4.06 0.27 0.04 6 

2. นกัศกึษาสามารถท างานเป็นทมีรว่มกบั
ผูอ้ื่นที่มีความสามารถที่หลากหลายได ้

3.02 0.16 3.98 0.82 0.32 6 

3. นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
จากการตัง้ค าถามทีสง่เสรมิใหเ้กิดจิตนา
การที่ประมวลสถานการณเ์พื่อเช่ือมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ ได ้

2.99 0.46 4.90 0.43 0.64 2 

4. นกัศกึษาสามารถคน้พบค าถามที่
ถกูตอ้งดว้ยการตัง้ค าถามดว้ยความมั่นใจ
เพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมโดยเช่ือมโยงได้
องคค์วามรูไ้ด ้

4.51 0.95 4.32 0.71 -0.04 8 

5. นกัศกึษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นการเช่ือมโยงประสบการณก์บัผูอ้ื่นได ้

2.09 0.35 4.17 0.79 1.00 1 

6. นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยง
การคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

3.16 0.40 4.47 0.68 0.41 3 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะการเช่ือมโยง 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
7. นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการ
เช่ือมโยงการคดิและปฏิบตัิงาน
รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

3.35 0.77 3.93 0.82 0.17 5 

8. นกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิด
อย่างมีระบบ เพื่อใหก้ารเช่ือมโยงมี
ประสิทธิภาพ   มากขึน้ 

3.21 0.52 4.20 0.79 0.31 4 

รวม 3.28 0.49 4.25 0.56   

 
จากตาราง 6 แสดงว่า สภาพความตอ้งการจ าเป็นดา้นการเช่ือมโยง มีค่า

ความตอ้งการจ าเป็น PNI อยู่ที่ 0.30 พบว่า มีผลความตอ้งการจ าเป็นตามล าดบั คือ  นกัศึกษามี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการเช่ือมโยงประสบการณ์กับผูอ้ื่นได ้รองลงมา  คือ นักศึกษา
สามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ จากการตัง้ค าถามทีส่งเสริมใหเ้กิดจิตนาการที่ประมวลสถานการณ์
เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้นักศึกษาสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพื ้นฐานในการ
เช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และนกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบ 
เพื่อใหก้ารเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั         
(PNI Modified) ความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นคณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 

คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1.นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามที่แปลก
ใหม่ แตกต่างจากความเคยชินเดิมเพื่อ
สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ 

2.75 0.46 4.35 0.71 0.58 1 

2.นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและเรา้ใหเ้กิดมมุมองที่
แตกตา่งออกไป 

2.94 0.6 4.35 0.56 0.48 3 

3.นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่ง ใหม ่
ๆ จากการตัง้ค าถามทีส่งเสรมิใหเ้กิดจิต
นาการที่ประมวลสถานการณ ์เพื่อ
เช่ือมโยงสิ่งตา่ง ๆ ได ้

3.24 0.82 
 

4.22 0.52 0.30 8 

4.นกัศกึษาใชป้ระโยชนท์ี่ไดจ้ากการ
สงสยัแลว้ตัง้ค าถามที่เขา้ใจ เขา้ถึงเพื่อ
พฒันาเป็นนวตักรรมได ้

3.12 0.87 4.32 0.62 0.38 6 

5.นกัศกึษาสามารถคน้พบความรูใ้หม่
ที่เป็นที่มาของนกัสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรมได ้

3.35 1.03 4.52 0.56 0.35 7 

6.นกัศกึษาที่รูจ้กัตัง้ค าถามจะช่วยให้
เกิดความกลา้ที่จะปรบัเปลี่ยนและกา้ว
ขา้มขีดจ ากดั 

2.92 0.99 4.27 0.49 0.46 4 

7.นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถามที่
ทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและ
ขอ้มลูใหม่ ๆ 

2.96 0.58 4.52 0.62 0.53 2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
8.นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถาม
ท่ีทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและ
นวตักรรมได ้

3.07 0.89 4.55 0.58 0.48 3 

9. นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถาม
ท่ีถา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและ
การพฒันาได ้

3.08 0.76 4.42 0.64 0.44 5 

รวม 3.05 0.6 4.43 0.43   

 

จากตาราง 7  แสดงว่า สภาพความตอ้งการจ าเป็นดา้นการตัง้ค าถาม มีค่า
ความตอ้งการจ าเป็น PNI อยู่ที่ 0.45 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของคณุลกัษณะ พบว่า มีผลความ
ตอ้งการจ าเป็นตามล าดบั คือ  นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความเคยชิน
เดิมเพื่อสะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ รองลงมา คือ นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถามที่ทา้ทาย
ท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและขอ้มลูใหม่ ๆ  นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ
ค าตอบและนวตักรรมได ้ และนกัศึกษาสามารถตัง้ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้งและเรา้ใหเ้กิดมมุมองที่
แตกตา่งออกไป มีค่าดชันีความล าดบัความส าคญัเท่ากนั และนกัศกึษาที่รูจ้กัตัง้ค  าถาม จะช่วยให้
เกิดความกลา้ที่จะปรบัเปลี่ยนและกา้วขา้มขีดจ ากดั  
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั         
(PNI Modified) ความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นคณุลกัษณะการสงัเกต 

คณุลกัษณะการสงัเกต 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1. นักศึกษาสามารถใช้การสังเกต
สิ่งต่าง ๆ รอบขา้งและคน้พบวิธีการ
ท่ีแตกต่างในการแกปั้ญหาได ้

2.58 0.66 4.24 0.77 0.64 3 

2. นักศึกษาสามารถคิดอย่างมี
ระบบโดยใชก้ารสงัเกตและการการ
วิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถกูตอ้ง 

3.46 0.59 4.20 0.66 0.21 7 

3. นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง
ให้ มี ทั ก ษ ะ เ ป็ น ผู้ ท่ี ถ่ี ถ้ ว น ใ น
รายละเอียดและกระตุน้ใหเ้กิดความ
สงสยัใครรู่ ้

3.53 0.62 4.04 0.78 0.14 8 

4. นักศึกษาสามารถแสวงหาเหตุ
ผลต่าง ๆ จนค้นพบความต้องการ
ส่ วน ลึ ก แ ล ะต รงกั บ ค า ต อบ ท่ี
คาดหวงั 

2.98 0.45 4.19 0.72 0.41 5 

5. นกัศกึษาคน้พบว่าการสงัเกตเป็น
กระบวนการในการคน้หาความจริง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.56 0.63 4.50 0.73 0.76 1 

6.  นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า
การสังเกตเป็นต้นทางของการคิด
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

2.52 0.40 4.07 4.45 0.62 4 

7.  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า รถ พั ฒ น า
พฤติกรรมการสังเกตเปลี่ยนเป็น
ทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

2.54 0.60 4.45 0.93 0.75 2 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะการสงัเกต 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
8. นักศึกษาสามารถน าความรูท่ี้ได้
จากการสังเกตมาพัฒนาเพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งนวตักรรมได ้

3.09 0.77 2.93 0.93 0.05 9 

9. นักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู ้
ว่านวัตกรรมคือ ผลลัพธ์ของการ
สงัเกตท่ีท าอย่างมีระบบ 

2.68 0.81 3.60 0.80 0.34 6 

รวม 2.95 0.5 3.94 0.43   

 

จากตาราง 8  แสดงวา่ สภาพความตอ้งการจ าเป็นดา้นการสงัเกต มีค่าความ
ต้องการจ าเป็น PNI อยู่ที่  0.34 และเม่ือพิจารณารายข้อของคุณลักษณะ พบว่า มีผลความ
ตอ้งการจ าเป็นตามล าดบั คือ  นกัศึกษาคน้พบว่าการสงัเกตเป็นกระบวนการในการคน้หาความ
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการสังเกต
เปลี่ยนเป็นทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได้ นักศึกษาสามารถใชก้ารสงัเกตสิ่งต่าง ๆ รอบขา้งและ
คน้พบวิธีการที่แตกต่างในการแกปั้ญหาได ้และนกัศึกษาสามารถอธิบายไดว้่าการสงัเกตเป็นตน้
ทางของการคิดสรา้งสรรคน์วตักรรม 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั          
(PNI Modified) ความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นคณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย  

คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1. นักศึกษามีความเป็นมิตรในการ
เข้าหาผู้คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ภายใตพ้หวุฒันธรรมได ้

3.65 0.61 4.57 0.42 0.25 4 

2.  นั ก ศึ ก ษ าส าม า รถ น า ค ว าม
หลากหลายของผู้อื่นมาสร้างเป็น
ระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงานได ้

3.61 0.67 4.49 0.44 0.24 3 

3. นักศึกษาสามารถยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื่น เพราะเห็นคุณค่า
ของการสรา้งเครือข่าย 

3.65 2.37 4.75 0.70 0.30 8 

4.  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
นวตักรรมหรือสิ่งท่ีคิดขึน้ใหม่โดยใช้
เครือข่ายสงัคมและศาสนาได ้

3.40 0.78 4.43 0.42 0.30 4 

5. นักศึกษาเข้าใจการคิดค้นแนว
ปฏิบตัิในการท างานรว่มกบัเครือข่าย
จนน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมท่ี
ขยายผลในวงกวา้ง 

3.46 0.73 4.45 0.57 0.29 1 

6.  นักศึกษาสามารถขยายความคิด
ร่วมกับผูอ้ื่นเพื่อไดมุ้มมองท่ีสะทอ้น
กลบัความแตกต่างหลากหลาย 

3.44 0.81 4.47 0.42 0.30 4 

7. นกัศกึษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบั
ผู้คนใช้ในการสื่อสารเพราะเห็นว่า
เป็ นความส าคัญ ของการส ร้า ง
เครือข่าย 

3.60 1.01 4.58 0.56 0.27 2 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 

n = 329 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
8. นักศึกษาสามารถสรา้งตนเองให้
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีจนกลายเป็น
แม่เหล็กของสงัคมได ้

3.50 0.76 4.78 0.37 0.37 7 

รวม 3.54 0.97 4.57 0.49   

 

จากตาราง 9 แสดงว่า สภาพความตอ้งการจ าเป็นดา้นการสรา้งเครือข่าย มี
ค่าความตอ้งการจ าเป็น PNI อยู่ที่ 0.29 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลความตอ้งการจ าเป็น
ตามล าดบั คือ  คณุลกัษณะที่นกัศึกษาตอ้งการมากที่สดุคือ นกัศึกษาเขา้ใจการคิดคน้แนวปฏิบตัิ
ในการท างานรว่มกบัเครือข่าย จนน าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมที่ขยายผลในวงกวา้ง รองลงมา คือ 
นกัศกึษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบัผูค้นใชใ้นการสื่อสารเพราะเห็นวา่เป็นความส าคญัของการสรา้ง
เครือข่าย นักศึกษาสามารถน าความหลากหลายของผูอ้ื่นมาสรา้งเป็นระบบในการสรา้งสรรค์
ผลงานได้ และนักศึกษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือภายใตพ้หุ
วัฒนธรรมได ้นักศึกษาสามารถขยายความคิดร่วมกับผูอ้ื่นเพื่อไดมุ้มมองที่สะทอ้นกลับความ
แตกต่างหลากหลาย นกัศกึษาสามารถพฒันานวตักรรมหรือสิ่งที่คิดขึน้ใหม่โดยใชเ้ครือข่ายสงัคม
และศาสนาได ้มีค่าดชันีความล าดบัความส าคญัเท่ากนั 
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั          
(PNI Modified) ความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นคณุลกัษณะการทดลอง 

คณุลกัษณะการทดลอง 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
1. นกัศกึษาสามารถแสดงสญัลกัษณ์
ท่ี ส ะ ท้ อ น ก า ร มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
นกัวิทยาศาสตร ์

3.30 0.75 4.04 0.28 0.22 4 

2. นักศึกษาสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า
การทดลองอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและ
เป็ น ระ ย ะ เว ล า ท่ี ย า ว น าน  แ ต่
ผลส าเร็จคือการค้นพบสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ได ้

3.14 0.83 3.11 0.42 -0.01 8 

3. นักศึกษาสามารถน าความคิดใน
จินตนาการมาสร้างต้นแบบของ
นวตักรรมได ้

3.00 0.32 3.60 0.90 0.20 5 

4. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะของนัก
ประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการทดลองได ้

2.96 0.29 3.95 0.47 0.33 3 

5. นักศึกษาคน้พบว่าถ้าไม่มีการพิสูจน์
หรือไม่ มี การทดลองก็ไม่ สามารถเกิด
นวตักรรม 

3.08 0.79 4.67 0.69 0.52 2 

6. นักศึกษาคน้พบว่ากว่าจะประสบ
ผลส าเร็จและได้นวัตกรรมจะต้อง
ผ่านการทดลองเป็นจ านวนมาก 

3.87 1.16 3.21 0.93 -0.17 7 

7. นกัศกึษาคน้พบว่าการทดลองเป็น
ระบบสากลท่ีผ่านพิสูจน์มาแล้วว่า
สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้

2.20 0.45 4.16 1.54 0.89 1 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะการทดลอง 

n = 392 

PNIModified ล าดบั 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

x  S.D. x  S.D. 
8. นักศึกษาสามารถสรุปเป็นองค์
ความรูไ้ดว้่าการทดลองท่ีเป็นระบบ
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

3.33 0.89 3.91 0.39 0.17 6 

รวม 3.11 0.69 3.83 0.70   

 

จากตาราง 10 แสดงว่า สภาพความตอ้งการจ าเป็นดา้นการทดลอง มีค่า
ความตอ้งการจ าเป็น PNI อยู่ที่ 0.23 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลความตอ้งการจ าเป็น
ตามล าดับ คือ  นักศึกษาคน้พบว่าการทดลองเป็นระบบสากลที่ผ่านพิสูจน์มาแลว้ว่าสามารถ
สรา้งสรรคน์วตักรรม รองลงมา คือ นกัศึกษาคน้พบว่าถา้ไม่มีการพิสจูนห์รือไม่มีการทดลองก็ไม่
สามารถเกิดนวตักรรมได ้นักศึกษาเกิดคณุลกัษณะของนักประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการทดลองได ้
และนกัศกึษาสามารถแสดงสญัลกัษณท์ี่สะทอ้นการมีพฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อสรา้งเสริมคุณลักษณะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ผูท้รงคณุวฒุิ 

ผูว้ิจยัไดน้  าผลที่ไดจ้ากตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสรา้ง โครงรา่งกิจกรรม
ส าหรับชุดฝึกอบรมเพื่ อ เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis)  จากการสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง และผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและ
สภาพความคาดหวงัของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณท์ าใหเ้ห็นว่า สภาพปัจจุบนัของนกัศึกษา ทัง้ 5 
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และจากการใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมทัง้
ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา เห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมทั้ง 5 ด้าน มี
ความส าคัญในศึกษาและการท างานในอนาคต จึงควรมีการส่งเสริมใหน้ักศึกษามีคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าดังกล่าว ทั้งนีน้ักศึกษายังสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน การเรียนการ
ท างานไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนผลของการประเมินพบว่า คุณลักษณะดา้นการตั้งค าถาม เป็น
คุณลกัษณะที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด (PNI = .45) รองลงมา คือ คุณลกัษณะดา้นการ
สังเกต (PNI = .34) คุณลักษณะด้านการเช่ือมโยง ( PNI = .30) คุณลักษณะด้านการสรา้ง
เครือข่าย (PNI = .29) และคณุลกัษณะดา้นการทดลอง (PNI = .23)  ผูว้ิจยัไดน้  าผลการจดัล าดบั
ค่า PNI รายด้านของคุณลักษณะที่มีความต้องการจ าเป็นจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดมาเป็น
แนวทางในการสรา้งโครงรา่งกิจกรรมหลกัสตูรเสรมิ ทัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้ทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การ
เรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรูโ้ยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)และการจดัการเรียนรูโ้ดยใชท้ีมเป็นฐาน 
(Team Building Learning)ประกอบด้วย 5 กิจกรรม รวมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน 
ระยะเวลา 17 ชั่วโมง ดงันี ้ปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง กิจกรรมฝึกอบรม 15 ชั่วโมง และกิจกรรมปัจฉิม 1 
ชั่วโมง 

1. คุณลักษณะดา้นการตั้งค าถาม เป็นคุณลักษณะที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัที่ 1 (PNI = .45) น ามารา่งเป็น หน่วยการฝึกอบรมที่ 1. “108ค าถามเปลี่ยนโลก” เพื่อ
ฝึกการตั้งค าถามที่แตกต่างไปจากความเคยชินเก่า ๆ มีความท้าทายที่จะตั้งค าถามที่ตรงกับ
ความคิดของผูถ้ามโดยปราศจากกรอบความคิดใด ๆ 
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2. คณุลกัษณะดา้นการสงัเกต เป็นคณุลกัษณะที่มีความตอ้งการจ าเป็น
ล าดับที่ 2 (PNI = .34) น ามาร่างเป็นหน่วยการฝึกอบรมที่ 2 “นั่นไงใช่เลย” เพื่อฝึกฝนใหผู้ร้่วม
กิจกรรมเกิดทกัษะการสงัเกต ซึ่งจะสามารถพฒันาเป็นคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้น
การสงัเกตได ้

3. คุณลักษณะด้านการเช่ือมโยง เป็นคุณลักษณะที่มีความต้องการ
จ าเป็นล าดบัที่ 3 (PNI = 0.34) น ามารา่งเป็นหน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัค าวา่ นวตักรรม และการเชื่อมโยง 

4. คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครือข่าย เป็นคณุลกัษณะที่มีความจ าเป็น
ตอ้งการล าดบัที่ 4 (PNI = .30) น ามารา่งเป็นหน่วยการฝึกอบรมที่ 4 “โลกนีมี้เราและนาย” เพื่อฝึก
การการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญัของการสรา้งเครือข่ายจากกรณีศกึษา 

5. คณุลกัษณะดา้นการทดลอง เป็นคณุลกัษณะที่มีความจ าเป็นตอ้งการ
ล าดับที่ 5 (PNI = .23) น ามาร่างเป็นหน่วยการฝึกอบรมที่ 5 “คนคน้คน” เพื่อกระตุน้ให้ผู้ร่วม
กิจกรรมขบคิดจากเรื่องราวและสถานการณท์ี่ประสบ ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อการคน้พบว่าผูร้่วม
กิจกรรมมีคณูลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมเป็นอย่างไร 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบการประเมินจากผูท้รงคณุวฒุิ  7 
ท่านตามคณุสมบตัิที่ผูว้ิจยัก าหนด ซึ่งประกอบไปดว้ยประเด็นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ของรา่งชุดฝึกอบรม โดยพบว่า ร่างชุดฝึกอบรมมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่จะน าไปใช้
ในการจัดอบรมเพื่ อ เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมให้กับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 5 
กิจกรรม ใชเ้วลา 17 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินจากตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 11 ผลการประเมนิความเหมาะสม (รา่ง) ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้หน่วยการฝึกอบรม 
ทัง้ 5 หนว่ย โดยผูท้รงคณุวฒุิ 7 ท่าน 

n = 7 

ชื่อกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 
หน่วยการฝึกอบรมท่ี 1  
“108 ค าถามเปลี่ยนโลก” 

เหมาะสม 1) ระบุ เวลาในการท า กิจกรรมให้ชัด เจน 
จ านวนชั่ วโมง จ านวนวัน ท่ีใช้ส  าหรับแต่ละ
หน่วยการอบรม 

2) เก็บข้อมูลหลักฐาน ปัญหาอุปสรรค การ
แก้ไขปัญหาระหว่างการอบรมเน่ืองจากเป็น
การอบรมออนไลนซ์ึง่ควบคมุไดย้าก 

3) ในกิจกรรมใบงาน ควรระบุโจทย์ท่ีชัดเจน
เพื่อความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรม 

2. คณุลกัษณะการสงัเกต 
หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2  
“นั่นไงใช่เลย” 

เหมาะสม 

 

1) อธิบายอปุกรณใ์หล้ะเอียดกวา่นี ้
2) เพิ่มการมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าใหม้ีจ  านวน
หวัขอ้เท่ากนัทกุหน่วยฝึกอบรม 
3) ระบุกิจกรรมการแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนว่าท า
อย่างไร จ านวนผู้อบรมกลุ่มละ 10 อาจมาก
เกินไป ควรใหเ้หตุผลหรือแนวทางการจัดการ
โดยละเอียด โดยเฉพาะในระบบออนไลน ์
4) ระยะเวลาควรเท่ากนัทกุหน่วยการอบรม 
5 ) ไม่ ค ว รใช้ค า ว่ า ลู ก ค้ า เน่ื อ งจ าก เป็ น
นกัวิทยาศาสตรม์ากกวา่จะเป็นนกัมนษุย ์

 
 
 
 
 
 



  116 

ตาราง 11 (ต่อ) 
 

n = 7 

ชื่อกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  6) ระดับ 1 ควรปรบัปรุง เสนอแนะให้เปลี่ยน
ข้อความ จาก “ค าอธิบาย ไม่สามารถตั้ง
ขอ้สงัเกตใหม่ ๆ ท่ีแตกตา่งจากเดิมได ้ถามใหม่ 
ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิมได้” เป็น ไม่สามารถตั้ง
ข้อสังเกตใหม่  ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือตั้ง
ค าถามใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิมได ้

3. คณุลกัษณะการเชื่อมโยง 
หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 
“รวมใจกลายเป็นหนึ่งเดียว” 

เหมาะสม 1) ปรับชื่อหน่วยอบรมใหม่เป็น “รวมใจเป็น
หนึ่งเดียว” 
2) ระดับ  4  ระดับดีมาก  ควรเปลี่ ยนจาก 
“ค าอธิบาย สามารถอธิบายการเชื่อมโยงของ
สองสิ่งขึน้ไปไดถ้กูตอ้งชดัเจน” เป็น “ค าอธิบาย 
สามารถอธิบายการเชื่อมโยงของสองสิ่งขึน้ไป
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน และมีเหตผุล”  
 4) ระดับการประเมินระดับ  3 ระดับดี ควร
เปลี่ยนจาก “ค าอธิบาย” เป็น “ค าอธิบาย 
สามารถอธิบายการเชื่อมโยงของสองสิ่งขึน้ไป
ไดถ้กูตอ้ง พรอ้มเหตผุล” 

4. คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 
หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 
“โลกนีม้ีเราและนาย” 

เหมาะสม 1) การออกแบบวิธีการใช้การสรา้งเครือข่าย 

ระดับ  5  ยอด เย่ี ยม  : ค ว ร เพิ่ ม เติ ม  เป็ น 

“สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษาได ้โดย

อธิบายใหช้ดัเห็นประโยชนข์องการมีเครือข่าย

และทักษะการสรา้งเครือข่ายได้อย่างชัดเจน

และเป็นรูปธรรม 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

n = 7 

ชื่อกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  2) การออกแบบวิธีการใช้การสรา้งเครือข่าย
ระดับ  4  ยอด เย่ี ยม  : ค ว ร เพิ่ ม เติ ม  เป็ น 
“สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษาได ้โดย
อธิบายใหช้ดัเห็นประโยชนข์องการมีเครือข่าย 
และทักษะการสรา้งเครือข่ายได้อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

3) การออกแบบวิธีการใช้การสรา้งเครือข่าย 
ระดับ  3  ยอด เย่ี ยม  : ค ว ร เพิ่ ม เติ ม  เป็ น 
“สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษาได ้โดย
อธิบายใหช้ดัเห็นประโยชนข์องการมีเครือข่าย 
และทกัษะการสรา้งเครือข่ายไดอ้ย่างชดัเจน 

4) การออกแบบวิธีการใช้การสรา้งเครือข่าย 
ระดับ  2  ยอด เย่ี ยม  : ค ว ร เพิ่ ม เติ ม  เป็ น 
“สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษาได ้โดย
อธิบายใหช้ดัเห็นประโยชนข์องการมีเครือข่าย
และทกัษะการสรา้งเครือข่ายได ้

5) การออกแบบวิธีการใช้การสรา้งเครือข่าย 
ระดับ  1  ยอด เย่ี ยม  : ค ว ร เพิ่ ม เติ ม  เ ป็ น 
“สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศกึษาได ้แต่ยงั
เสนอไม่ตรงประเด็น  
6) ค าถามยากเกินไป อาจใชแ้ค่ ถูก หรือ ผิด ก็
ได ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

n = 7 

ชื่อกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. คณุลกัษณะการทดลอง 
หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 
“คนคน้คน” 

เหมาะสม 1) ตรวจสอบการสะกดค า การพิมพ ์ยงัมีพิมพ์

ผิดและตกหลน่ บางขอ้ความหายไป 

2) บางค าท่ีพบในแบบประเมินไม่ตรงกบัเนือ้หา 

ในหนา้ 74 ขอ้ 4 ระดบัดีมาก ไม่ตรงกับขอ้มูล

ของหนา้ 60 ในเนือ้หา 

3) หนา้ 78 หัวขอ้เปลี่ยนจาก 4 เป็น “5 หน่วย

ฝึกอบรมท่ี 5 คณุลกัษณะการทดลอง” 

 
จากตาราง 11 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูท้รงคุณวุฒิ

เก่ียวกบั (รา่ง) ชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศกึษาใน
สถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีความเหมาะสมเชิงเนือ้หาที่จะน าไปจดักิจกรรม
การฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปดว้ย 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง กิจกรรมปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง 
และกิจกรรมปัจฉิม 1 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ ใชเ้วลา 17 ชั่วโมง ตามผลการสนทนากลุม่ ดงันี ้

1) จุดมุ่งหมายของการใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.1) เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) รายละเอียดกิจกรรมส าหรบัชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้แบ่งเป็น 5 
กิจกรรม ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัทกัษะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ดงันี ้ 
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2.1) คุณลักษณะด้านการตั้งค าถาม  หน่วยการฝึกอบรมที่  1. 
กิจกรรม “108 ค าถามเปลี่ยนโลก” 

2.2)  คุณลักษณะดา้นการสงัเกต หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 กิจกรรม 
“นั่นไงใช่เลย” 

2.3) คุณลกัษณะดา้นการเชื่อมโยง หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 กิจกรรม 
“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” 

2.4) คุณลักษณะด้านการสร้างเครือข่าย หน่วยการฝึกอบรมที่  4 
กิจกรรม “โลกนีมี้เราและนาย” 

2.5) คุณลกัษณะดา้นการทดลอง หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 กิจกรรม 
“คนคน้คน”  

 3) ในการจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดการ
พฒันานกัศึกษาในระดบัอดุมศึกษาตามกระบวนการเรียนรูข้องโคลบ์ (Kolb. 1984: 41) โดยใชว้ิธี
สอนที่เน้นการเรียนรูจ้ากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่งเนน้นักศึกษาเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู ้มีความเช่ือวา่การเรียนรูจ้ากการกระท าจรงิ นกัศกึษาเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม่โดยเริม่จากการ
รบัรูปั้ญหา คิดหาแนวทางแกไ้ข ลงมือปฏิบตัิจนเกิดประสบการณจ์ากการปฏิบตัิ นกัศึกษาจะเป็น
ผูส้รา้งความรูข้องตนเอง เกิดการปรบัเปลี่ยนความรูเ้ดิมใหเ้ป็นความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรูท้ี่มี
ความหมายต่อนกัศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริงได ้ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์
ในการคิด และการกระท าจนก่อใหเ้กิดการเรียนรู ้วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณมี์ความคิดที่เป็น
หลกัส าคญั คือ เป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณข์องนักศึกษา ที่เกิดจากการกระท าจนท าให้
เกิดความรูใ้หม่ ปฏิสมัพนัธข์องนกัศึกษาท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่ายความรูอ้ย่างกวา้งขวาง 
และมีการสื่อสารดว้ยการพูดหรือเขียนเพื่อสังเคราะหค์วามรู ้องคป์ระกอบของการเรียนรูจ้าก
ประสบการณมี์  4 ประการ คือ 

 1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็น
ผูช้่วยใหน้กัศกึษาน าประสบการณเ์ดิมของตนมาพฒันาเป็นองคค์วามรู ้ 

2. การสะทอ้นความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) 
โดยผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหน้กัศึกษามีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
เกิดการเรียนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่างลกึซึง้  
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3. ค วาม เข้า ใจ เกิ ดค วามคิ ด รวบยอด  (Understanding and 
Conceptualization) นักศึกษาเกิดความเขา้ใจน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดย
นักศึกษาเป็นฝ่ายริเริ่มแลว้ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ช่วยเติมให้สมบูรณ์หรือแนะแนวทาง และ
นกัศกึษาเป็นผูส้านตอ่จนเกิดความคิดรวบยอด  

4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application) 
นกัศึกษาไดน้ าเอาการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ใหม่ไปประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะหรือสถานการณอ์ื่น ๆ จนเกิด
เป็นแนวทางปฏิบตัิของนกัศกึษาเอง  

ตาราง 12 ผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มกิจกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ โดยผูท้รงคณุวฒุิ 7 ท่าน 

n = 7 
รายการประเมนิ ความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค ์      เหมาะสม 7 คน  รอ้ยละ 100 
2. ความเหมาะสมของกิจกรรม เหมาะสม 7 คน  รอ้ยละ 100 
3. ล  าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม       เหมาะสม 7 คน  รอ้ยละ 100 
4. กิจกรรมการมีสว่นรว่ม       เหมาะสม 
5. บรรยากาศของการเขา้รว่มกิจกรรม       เหมาะสม 
6. ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม       เหมาะสม 
7. เครื่องมือออนไลนท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม       เหมาะสม 
8. สื่อและวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม       เหมาะสม 
9. วิทยากรและผูช้่วยวิทยากร       เหมาะสม 
10. ประโยชนข์องการจดักิจกรรม       เหมาะสม 

  
จากตาราง 12 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของ
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า มีประเด็นขอ้ค าถาม 10 ขอ้ โดยมี
ความเหมาะสมทัง้ 10 ขอ้   
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จากผลการการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิทัง้ 7 คน มาปรบัปรุงแกไ้ข ทั้งดา้นตรวจทานเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการจดัพิมพ ์การสะกดค า เกณฑก์ารใหค้ะแนน รายละเอียดในการสรา้งกิจกรรม และขอ้
ค าถามของแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ผูว้ิจัยไดน้  าผลจากการศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสรา้ง
คุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาในตอนที่ 2 มาด าเนินการทดลองปฏิบัติ โดย
ด าเนินการ ดงันี ้

1. ศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี ชัน้ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30 และเป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70 
ในขั้นตอนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรม ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรม ตามแผนการทดลอง The one group Pre-test Post-
test design ผลการประเมินดงัแสดงในตาราง 13 

ตาราง 13 คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม คะแนนก่อนเขา้รว่มกิจกรรม คะแนนหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

คนที่ 1 13 19 

คนที่ 2 12 20 

คนที่ 3 15 20 

คนที่ 4 13 19 

คนที่ 5 12 18 

คนที่ 6 12 18 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม คะแนนก่อนเขา้รว่มกิจกรรม คะแนนหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

คนที่ 7 13 17 

คนที่ 8 13 16 

คนที่ 9 11 15 

คนที่ 10 14 20 

คนที่ 11 12 16 

คนที่ 12 12 16 

คนที่ 13 13 19 

คนที่ 14 12 16 

คนที่ 15 13 17 

คนที่ 16 11 20 

คนที่ 17 16 19 

คนที่ 18 13 19 

คนที่ 19 14 20 

คนที่ 20 15 19 

คนที่ 21 14 17 

คนที่ 22 13 17 

คนที่ 23 13 18 

คนที่ 24 13 17 

คนที่ 25 12 18 

คนที่ 26 15 20 

คนที่ 27 10 16 

คนที่ 28 11 16 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม คะแนนก่อนเขา้รว่มกิจกรรม คะแนนหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

คนที่ 29 13 17 

คนที่ 30 11 15 

Mean 12.80 17.80 

S.D. 1.372 1.627 
 

จากตาราง 13 แสดงว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีค่าคะแนนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม
สงูสดุคือ 16 คะแนน จ านวน 1 คน และค่าคะแนนต ่าสดุคือ 10 คะแนน จ านวน 1 คน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน และหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมมีคะแนนเพิ่มขึน้ทกุคน โดยมีค่าคะแนนสงูสดุคือ 20 
คะแนน จ านวน 6 คน และมีคา่คะแนนต ่าสดุคือ 15 คะแนน จ านวน 2 คน 

ตาราง 14 คะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เปรยีบเทียบกบั
เกณฑร์อ้ยละ 70 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

Pre-test (20) Post-test (20) การประเมินผล 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 

70 เปอรเ์ซ็นต)์ 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

คนที่ 1 13 65 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 2 12 60 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 3 15 75 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 4 13 65 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 5 12 60 18 90 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 6 12 60 18 90 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 7 13 65 17 85 ผ่านการประเมิน 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

Pre-test (20) Post-test (20) การประเมินผล 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 

70 เปอรเ์ซ็นต)์ 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

คนที่ 8 13 65 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 9 11 55 15 75 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 10 14 70 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 11 12 60 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 12 12 60 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 13 13 65 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 14 12 60 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 15 13 65 17 85 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 16 11 55 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 17 16 80 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 18 13 65 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 19 14 70 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 20 15 75 19 95 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 21 14 70 17 85 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 22 13 65 17 85 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 23 13 65 18 90 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 24 13 65 17 85 ผ่านการประเมิน 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

Pre-test (20) Post-test (20) การประเมินผล 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 

70 เปอรเ์ซ็นต)์ 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

คนที่ 26 12 60 18 90 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 26 15 75 20 100 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 27 10 50 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 28 11 55 16 80 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 29 13 65 17 85 ผ่านการประเมิน 

คนที่ 30 11 55 15 75 ผ่านการประเมิน 

Mean 12.80 64 17.80 89 ผ่านการประเมิน 

 

จากตาราง 14 แสดงว่า ผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยภาพรวม พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเขา้รว่มกิจกรรม (Pre-test) ของนกัศึกษา 
คือ 12.80 หรือคิดเป็นรอ้ยละเท่ากับ รอ้ยละ 64.00 และเม่ือพิจารณารายบุคคลจะเห็นว่า 
นกัศึกษาที่เขา้อบรมทุกคนมีคะแนนไม่เกินเกณฑร์อ้ยละ 70 และจากผลการทดสอบหลงัการเขา้
รว่มกิจกรรม พบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ โดยภาพรวม
พบว่า ผูเ้ขา้รว่มอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้กว่าก่อนเขา้รว่มกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลงัเขา้รว่มกิจกรรม (Post-test) ของนกัศกึษา คือ 17.80 หรือคิดเป็นรอ้ยละเท่ากบั รอ้ยละ 89.00 
และเม่ือพิจารณารายบุคคลจะเห็นว่า ผูเ้ขา้อบรมทุกคนมีคะแนนสงูกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไวค้ือ รอ้ยละ 
70 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แสดงว่ากิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สรา้งขึน้ช่วยเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนคา่เฉลี่ยก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  

กิจกรรม n x  S.D. t p 

ก่อนเขา้รว่มกิจกรรม 30 12.80 1.372 12.79** 0.001 

หลงัเขา้รว่มกิจกรรม 30 17.80 1.627   

 

จากตาราง 15 แสดงว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีค่าเท่ากบั 12.80 (S.D. = 1.372) และค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัการเขา้รว่มกิจกรรม
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีค่าเท่ากบั 17.80 (S.D. = 1.627) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั พบวา่ แตกตา่ง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมสงูกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการเขา้รว่มกิจกรรม 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

การประเมินผลพฤติกรรมของผูร้บัการอบรมภายหลงัจากเขา้รบัการฝึกอบรม
แลว้ จะประเมินผลตามสภาพที่เกิดขึน้จรงิ โดยใชแ้บบวดัพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบประเมินใหค้ะแนน 
(Scoring rubrics) โดยพิจารณางานที่ ได้จากการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมหลักสูตรเสริมสร้าง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ซึ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไดค้ะแนนคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในแต่ละดา้นไม่ต ่ากว่า 
3.51 และคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมมากกว่าหรือ
เท่ากบั 3.51 (มีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมระดบัมาก) ถือวา่ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินพฤติกรรมผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คณุลกัษณะ / กิจกรรม n = 30 ระดบั 

x  S.D.  

คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม  หน่วยการฝึกอบรมท่ี  1  
กิจกรรม “108 ค าถามเปลี่ยนโลก” 

4.15 0.49 มาก 

คณุลกัษณะดา้นการสงัเกต  หน่วยการฝึกอบรมท่ี 2 
 กิจกรรม “นั่นไงใช่เลย” 

4.47 0.49 มาก 

คณุลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง  หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3  
กิจกรรม “รวมใจกลายเป็นหนึ่งเดียว” 

4.47 0.47 มาก 

คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครอืข่าย  หนว่ยการฝึกอบรมที่ 4  
กิจกรรม “โลกนีมี้เราและนาย” 

4.42 0.49 มาก 

คณุลกัษณะดา้นการทดลอง หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5  
กิจกรรม “คนคน้คน” 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

รวม 4.43 0.49 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม

ของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามสภาพจริงในแต่ละคณุลกัษณ
ของนกัศึกษาทุกคน มีดงันี ้นกัศึกษามีพฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการตัง้
ค าถาม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 นอกจากนีย้งัมีพฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวัตกรรมด้านการสังเกต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อีกทั้งมีพฤติกรรม
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการเช่ือมโยง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 และ
มีพฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการสรา้งเครอืข่าย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.42 รวมถึงมีพฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการทดลอง อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63  โดยมีค่าเฉลี่ยมีพฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ตาม
สภาพจรงิโดยรวมของนกัศกึษาทกุคน อยู่ในระดบัมาก ซึง่มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.43  
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ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพจรงิ  
ดา้นคณุลกัษณะการตัง้ค าถาม 

คณุลกัษณะ / กิจกรรม 
n = 30 

ระดบั 
x  S.D. 

คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม   
หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 1 กิจกรรม “108ค าถามเปลี่ยนโลก” 

4.15 0.49 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า นักศึกษาไดค้ะแนนคณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม 

ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถามอยู่
ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.15 จากคะแนนเต็ม 5.00 นกัศึกษามีพฤติกรรมคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการตัง้ค าถาม อยู่ในระดบั มาก  

ตาราง 18  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพจรงิ   
ดา้นคณุลกัษณะการสงัเกต 

คณุลกัษณะ / กิจกรรม 
n = 30 

ระดบั 
x  S.D. 

คณุลกัษณะดา้นการสงัเกต  
หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 กิจกรรม “นั่นไงใช่เลย” 

4.47 0.49 มาก 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า นักศึกษาไดค้ะแนนคุณลกัษณะดา้นการสงัเกต ไม่

ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะดา้นการสงัเกตอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 นักศึกษามีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการสงัเกต อยู่ในระดบั มาก  
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ตาราง 19 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพจรงิ    
ดา้นคณุลกัษณะการเชื่อมโยง 

คณุลกัษณะ / กิจกรรม 
n = 30 

ระดบั 
x  S.D. 

คณุลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง  
หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 กิจกรรม “รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว” 

4.47 0.47 มาก 

 
จากตาราง 19 แสดงวา่ นกัศกึษาไดค้ะแนนคณุลกัษณะดา้นการเชื่อมโยง ไม่

ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 นักศึกษามีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการเชื่อมโยง   อยู่ในระดบั มาก  

ตาราง 20 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพจรงิ   
ดา้นคณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 

คณุลกัษณะ / กิจกรรม 
n = 30 

ระดบั 
x  S.D. 

คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครอืข่าย  
หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 กิจกรรม “โลกนีมี้เราและ
นาย” 

4.42 0.49 มาก 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า นักศึกษาได้คะแนนคุณลักษณะด้านการสรา้ง

เครือข่าย ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ ์โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะดา้นการ
สรา้งเครือข่าย อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 นักศึกษามี
พฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการสรา้งเครือข่าย อยู่ในระดบั มาก 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามสภาพจรงิดา้น
คณุลกัษณะการทดลอง 

คณุลกัษณะ / กิจกรรม 
n = 30 

ระดบั 
x  S.D. 

คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครอืข่าย หน่วยการฝึกอบรมที่ 5  
กิจกรรม “คนคน้คน” 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง  21 แสดงว่า นักศึกษาได้คะแนนคุณลักษณะด้านการสรา้ง

ทดลอง ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะดา้นการ
ทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 จากคะแนนเต็ม 5.00 นักศึกษามี
พฤติกรรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดา้นการทดลอง อยู่ในระดบั มาก  

ตาราง 22 คะแนนคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน     3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามสภาพจรงิรายบคุคล 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดบัคณุลกัษณะ 
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

คนที่ 1 4.3 ระดบัมาก 
คนที่ 2 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 3 4.9 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 4 4.8 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 5 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 6 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 7 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 8 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 9 4.1 ระดบัมาก 
คนที่ 10 4.9 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 11 4.4 ระดบัมาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดบัคณุลกัษณะ 
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

คนที่ 12 4.4 ระดบัมาก 
คนที่ 13 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 14 4.4 ระดบัมาก 
คนที่ 15 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 16 4.8 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 17 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 18 4.6 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 19 4.9 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 20 4.8 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 21 4.3 ระดบัมาก 
คนที่ 22 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 23 4.1 ระดบัมาก 
คนที่ 24 4.1 ระดบัมาก 
คนที่ 25 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 26 4.8 ระดบัมากท่ีสดุ 
คนที่ 27 4 ระดบัมาก 
คนที่ 28 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 29 4.2 ระดบัมาก 
คนที่ 30 4.2 ระดบัมาก 

 
จากตาราง 22 แสดงว่า นกัศกึษาทกุคนไดค้ะแนนคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง

นวตักรรมในแต่ละดา้นไม่ต ่ากว่าเกณฑ ์คือ 3.51 โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่มีคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมอยู่ในระดบัมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์ ดงันัน้จากนักศึกษาทัง้หมดมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมตามสภาพจรงิอยู่ในระดบั มาก  
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในขัน้ตอนนี ้
ผูว้ิจัยไดน้  าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษา ใหน้ักศึกษาที่เขา้รว่มกิจกรรมไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวม  ดังแสดง 
ในตาราง 23 

ตาราง 23 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่ม
กิจกรรม โดยรวม 

 n = 30 t p ระดบั     

ความพงึพอใจ 
x  S.D. 

1. ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค ์ 4.33 0.61 6.019 .001 มาก 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.17 0.38 7.776 .001 มาก 

3. ล  าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.07 0.64 3.918 .001 มาก 

4. กิจกรรมการมีส่วนรว่ม 3.87 0.68 2.370 .001 มาก 

5. บรรยากาศของการเขา้รว่มกิจกรรม 4.00 0.83 2.643 .001 มาก 

6. ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม 3.43 0.94 0.572 .001 ปานกลาง 

7. เครื่องมือออนไลนท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.00 0.79 2.777 .001 มาก 

8. สื่อและวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.07 0.58 4.323 .001 มาก 

9. วิทยากรและผูช้่วยวิทยากร 4.40 0.56 7.116 .001 มาก 

10. ประโยชนข์องการจดักิจกรรม 4.53 0.73 6.256 .001 มากที่สดุ 

รวม 4.09 0.67 3.876 .001 มาก 
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จากตาราง 23 แสดงว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x = 4.09) โดยเม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่
ก  าหนด พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกขอ้สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 3.51 (ระดบั
มาก) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอสรุปผลการวิจยัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิง

นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
2. เพื่อสรา้งชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง

นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของ

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะที ่1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะ

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
การประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของคุณลกัษณะภาวะผูน้  า

เชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมส าหรับนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไดด้  าเนินการดงันี ้

ขั้นตอนที ่1 การสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ส าหรบัในขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการในการศึกษาหลกัการและแนวคิด 
รวมทั้ งทฤษ ฎีที่ เ ก่ี ย วข้องกับ คุณ ลักษณ ะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมส าห รับนักศึ กษ า
สถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ 
และท าการการวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูและทราบ
ถึงคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยใชใ้นการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
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ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้กับผูใ้หข้อ้มูล รวมทั้งสิน้ 20 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูบ้ริหาร คณาจารยท์ี่มีคุณสมบัติตามที่ผูว้ิจัยก าหนดในบทที่  3 
จ านวนมหาวิทยาลัยละ 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน อาจารย ์2 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั 
รวมทั้งสิน้ 12 คน (ตามคุณสมบัติที่ผูว้ิจัยก าหนดไวใ้นบทที่  3) และ กลุ่มที่ 2 ผูใ้ชบ้ัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวนมหาวิทยาลยัละ 2 คน  ผูใ้ชบ้ณัฑิตที่มี
บณัฑิตจากทัง้ 4 มหาวิทยาลยัสงักัด ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงานภาครฐั 1 คน และ
ผูใ้ชบ้ัณฑิตจากหน่วยงานภาคเอกชน 1 คน รวมมหาวิทยาลัยละ 2 คน รวมทั้งสิน้ 8 คน (ตาม
คุณสมบัติที่ผู ้วิจัยก าหนดไว้ในบทที่  3)  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถูกน ามาศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือ้หา โดยใชว้ิธีการการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) มาท าการการ
วิเคราะหข์อ้มูล เพื่อน าเสนอและสรุปการการวิเคราะหโ์ดยน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย เพื่อ
น าไปสูก่ารสรา้งรูปแบบการประเมินส าหรบัขัน้ตอนที่ 2 ตอ่ไป 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ผูว้ิจัยไดน้  าผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ที่เก่ียวกับคุณลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จากการการ
วิเคราะหใ์นขั้นตอนที่ 1 ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารยแ์ละ
ผูบ้ริหารในสถาบนัอดุมศึกษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาออกแบบเป็นโครงรา่งของเครื่องมือ
วิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยประชากรเป็นนกัศกึษาชัน้
ปีที่ 1 – 4  ปีการศึกษา 2562 จาก 4 สถาบนั จ านวนทัง้สิน้ 17,894 คน และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การวิจัยครัง้นีค้ือ นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน3จังหวดัชายแดนภาคใต ้จาก 4 สถาบนั ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครนิทรแ์ละมหาวิทยาลยัฟาฏอนี  ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมูิ จ  านวน 392 คน 
ด าเนินการวิจยัโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม  รวบรวมขอ้มลูและการ
วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จากนัน้สงัเคราะหแ์นวคิดเพื่อ
เป็นองคป์ระกอบเบือ้งตน้ในการก าหนดเป็นกรอบในการสรา้งแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและ
สภาพความคาดหวงัของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 
จังหวัดชายแดนใต ้แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating 
Scale) ทีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความ
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สอดคล้อง  (Index of item objective congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิ ง
ปฏิบัติการ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยพิจารณาความ
เที่ยงตรงของเนื ้อหา ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและแกไ้ขปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) เพื่อการวิเคราะหห์าค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient ) ตามแบบของครอนบาค โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัสภาพที่เป็น
จริงในปัจจุบันของนักศึกษา เท่ากับ 0.89 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับสภาพ
ความคาดหวงัของนักศึกษา เท่ากับ 0.92 โดยไดข้อ้ค าถามที่ใชใ้นการวิจัย จ านวนทัง้สิน้ 50 ขอ้ 
จากนัน้เก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง น าขอ้มลูมาการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป และ
จดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลู (PNIModified) เพื่อน าไปเป็นขอบเขตของ (รา่ง) กิจกรรมชดุฝึกอบรม
เพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

ระยะที่ 2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดน้  าผลที่ไดจ้ากตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสรา้งโครงรา่ง
กิจกรรมส าหรบัชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis)  ทั้งนี ้ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
เรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team Building 
Learning) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1. ความรู ้(knowledge) 2. เขา้ใจ (comprehension) 3. 
การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ (Application) 4. การการวิเคราะห์ (Analysis) 5. การสังเคราะห ์
(Synthesis) 6. ประเมินค่า (Evaluation)  เป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรม หลงัการ
เขียนรา่งชดุฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดน้  าโครงรา่งชดุฝึกอบรมและรา่งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จดักิจกรรม น าเสนอผูท้รงคณุวฒุิเพื่อประเมินความเหมาะสมตามสภาพจรงิ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้น
การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงรา่งกิจกรรม ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาระบบเทคโนโลยีและทางการศึกษา / ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้ง
นกัวิชาการและผูท้รงคณุวฒุิที่มีประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรม โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน ซึ่งก าหนดคณุสมบตัิในการเลือก
กลุม่ตวัอย่างตามความเหมาะสมจากเกณฑ ์คณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เป็นผู้มีมีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านหลักสูตรสายการศึกษาสอนใน
ระดบัอดุมศกึษา ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ จ านวน 2 คน 

2. เป็นผูมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการวัดประเมินผลเก่ียวกับนักศึกษา 
จ านวน 2 คน 

3.เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณใ์นงานวิจยั การฝึกอบรมดา้นคณุลกัษณะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม  
จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบประเมิน ซึ่งประกอบไปดว้ยค าถามที่
ใชใ้นการประเมินในประเด็นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของรา่งชดุฝึกอบรม โดย
พบว่า ร่างชุดฝึกอบรมมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่จะน าไปใชใ้นการจัดอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมให้กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบไปดว้ย    5 กิจกรรม ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 17 ชั่วโมง 

ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลการใชช้ดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัท าการเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการประเมินผลการใช้

กิจกรรม เสริมหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมของนัก ศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ที่ก  าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากนกัศึกษาที่มีความ
สมคัรใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน 30  คน 

2. การประเมินจากแบบทดสอบหลังการอบรม (post- test) ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

 ในขั้นตอนนีผู้ ้ประเมินท าการประเมินผลจากการใช้แบบทดสอบหลัง
เรียน (posttest) ทดสอบนักศึกษาหลังการอบรม ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเพื่อเสริมหลักสูตร
เสริมสรา้งคุณลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้กบักลุม่ตวัอย่าง 30 คน จากผลการใชช้ดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้น าผลการทดสอบที่ได้
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จากการทดสอบหลงัเรียนมาท าการการวิเคราะหค์่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ แลว้น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย เทียบกบัเกณฑก์ารผ่านที่ตัง้ไว ้คือรอ้ยละ 70   

ขั้นตอนที่  2 การประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ในการประเมินพฤติกรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้ ผูป้ระเมิน
ไดท้ าการประเมินตามสภาพจรงิจากผลการใชช้ดุฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 
20 คน โดยประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมตามสภาพจรงิ จากกิจกรรมตามหน่วยการ
เรียนรู ้5 หน่วยการเรียนรู ้ประกอบดว้ย   1) หน่วยการฝึกอบรมที่ 1  “108 ค าถามเปลี่ยนโลก” 2) 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 “นั่นไงใช่เลย” 3) หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” 4) หน่วย
การฝึกอบรมที่ 4 “โลกนีมี้เราและนาย” และ 5) หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 “คนคน้คน” จากนัน้น าผลที่
ไดจ้ากการประเมินคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมตามสภาพจริง มาน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งนกัศึกษาตอ้ง
ไดค้ะแนนคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในแต่ละดา้นไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉลี่ยรวม
ของการประเมินคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 (มีคุณลักษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมระดบัมาก) จงึถือวา่ผ่านเกณฑ ์

ขั้นตอนที ่3 การศกึษาความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอย่างที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเป็นนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ชัน้ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดย
พิจารณาจากนักศึกษาที่มีความสมัครใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ านวน 30  คน เครื่องมือที่ใชเ้ป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรา้งขึน้จากการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อ
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่ไดน้  าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษา
ตรวจสอบเบื ้องต้น และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ มี
คุณสมบัติตามที่ผูว้ิจัยก าหนดไว ้จ านวน 7 คน ท าการประเมิน แลว้น าแบบสอบถามความพึง
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พอใจที่ไดม้าจากการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ค่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบที (One-sample T-Test) โดยก าหนดเกณฑ์
ของค่าคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในแต่ละขอ้ไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึง
พอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 (มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึถือวา่ผ่านการประเมิน 

สรุปผลการวจิัย 
1.  ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการการเสริมสร้าง

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

ผลการประเมินสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัในการการเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สภาพความ
ตอ้งการจ าเป็นของ คุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนใต ้โดยรวมมีค่าความตอ้งการจ าเป็น PNI อยู่ที่ 0.32  และเม่ือพิจารณารายดา้น
ของคณุลกัษณะ พบว่า คุณลักษณะการตั้งคำถามมีค่าความต้องการจำเป็นมากที่สุด  โดยมีค่าความ
ต้องการจำเป็นที่ PNI =0.45 รองลงมาคือ คุณลักษณะการสังเกต มีค่าความต้องการจำเป็นที่  PNI 
=0.34  และคุณลักษณะการเชื่อมโยง มีค่าความต้องการจำเป็นที่  PNI =0.30 คณุลกัษณะการสรา้ง
เครือข่าย มีค่าความต้องการจำเป็นที่ PNI = 0.29 และคณุลกัษณะการทดลอง มีค่าความต้องการ

จำเป็นที่ PNI = 0.23 ตามล าดบั 
2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม

ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้   
ผูว้ิจยัไดน้  าผลที่ไดจ้ากตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสรา้งโครงรา่งกิจกรรมส าหรบั

ชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 
3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งเป็นผลที่ไดจ้ากการการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  จาก
การสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้งและผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณท์ าใหเ้ห็นวา่ สภาพปัจจบุนัของนกัศกึษาทัง้ 5 คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรม อยู่ในระดับปานกลาง และจากการใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละ
นักศึกษา เห็นว่าคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมทัง้ 5 ดา้น มีความส าคญัในศึกษาและการ
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ท างานในอนาคต จึงควรมีการสง่เสรมิใหน้กัศกึษามีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าดงักลา่ว ทัง้นีน้กัศกึษา
ยงัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั การเรียนการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนผลของ
การประเมินพบว่า คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม เป็นคณุลกัษณะที่มีความตอ้งการจ าเป็นมาก
ที่สุด (PNI = .45) รองลงมาคือ คุณลักษณะการสังเกต (PNI = .34) คุณลักษณะการเช่ือมโยง 
(PNI = .30) คุณลักษณะการสรา้งเครือข่าย (PNI = .29) และ คุณลักษณะการทดลอง (PNI = 
.23)  ผูว้ิจัยไดน้  าผลการจัดล าดบัค่า PNI รายดา้นของคุณลกัษณะที่มีความตอ้งการจ าเป็นจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุดมาเป็นแนวทางในการสรา้งโครงร่างกิจกรรมหลักสูตรเสริม ทั้งนีผู้ว้ิจัยใช้
เทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจดัการเรียนรูโ้ย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) และการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team Building Learning) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม รวม
ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 2 วัน ใชเ้วลา 17 ชั่วโมง ไดแ้ก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ 1 
ชั่วโมง กิจกรรมฝึกอบรม 15 ชั่วโมง และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 ชั่วโมง 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

3.1 ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนอบรมของนักศึกษา พบว่า  ภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยก่อนฝึกอบรม (pre-test) ของนกัศึกษา คือ (x =12.80) คิดเป็นรอ้ยละ 64.00 เม่ือพิจารณา
รายบคุคลจะเห็นว่า นกัศกึษาที่เขา้อบรมทกุคนมีคะแนนไม่เกินเกณฑร์อ้ยละ 70 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์
ที่ก  าหนด และภายหลงัเม่ือเขา้รว่มอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ มีความแตกต่าง
กนั โดยที่คะแนนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคือ (x =17.8) 
คิดเป็นรอ้ยละ 89.00 ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนโดยใชชุ้ดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) กบัคะแนนสอบหลงัเรยีน พบวา่ คะแนนสอบหลงัอบรมสงู

กวา่เกณฑ ์อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ () .05 จึงตดัสินใจไดว้า่ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใชช้ดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มากกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสภาพจริงในแต่ละคุณลักษณะของนักศึกษาทุกคน มีดังนี ้
คุณลกัษณะการตัง้ค าถาม = 4.15 คุณลกัษณะการสงัเกต = 4.47 คุณลกัษณะการเช่ือมโยง = 
4.47 คุณลักษณะการสรา้งเครือข่าย = 4.42 คุณลักษณะการทดลอง = 4.63  โดยมีค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมตามสภาพที่เป็นจรงิโดยรวมของนกัศึกษาทุกคน อยู่ในระดบั
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย = 4.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ ์ไม่ต ่ากว่า 3.51 
แลว้ คะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมมีค่ามากกว่า 3.51 (มี
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมระดบัมาก) ถือวา่ผ่านตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูเ้ขา้อบรมมีความ
พึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือ
เทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 3.51 (ระดบัมาก) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

อภปิรายผล 
ผลจากการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมทัง้ 5 ดา้น 

ผูว้ิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามล าดบัความตอ้งการจ าเป็น ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 จากการศกึษา พบว่า คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถามมีความตอ้งการจ าเป็น ล าดบัที่ 

1 (PNI = .45) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลความตอ้งการจ าเป็นตามล าดับคือ นักศึกษา
สามารถตัง้ค าถามที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความเคยชินเดิมเพื่อสะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ 
ๆ นักศึกษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ท้าทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและขอ้มูลใหม่ ๆ  นักศึกษา
คน้พบวา่การตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและนวตักรรมได ้ และนกัศกึษาสามารถตัง้
ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้งและเรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่างออกไป และนกัศึกษาสามารถคิดล่วงหนา้ 
คิดอย่างมีระบบ เพื่อใหก้ารเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีค่าดัชนีความล าดับความส าคัญ
เท่ากนั  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการจดัการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่จะมีการบูรณาการกิจกรรมที่
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่สถาบันแต่ละแห่งไดก้ าหนดไว ้แต่ยังขาดวิธีการใหม่ ๆ หรือ
นวัตกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านการตั้งค าถาม ซึ่งการตั้งค าถามเป็น
จดุเริ่มตน้ของขอ้สงสยัที่ตอ้งการแสวงหาค าตอบ หากนกัศึกษามีคณุลกัษณะดงักล่าวย่อมท าให้
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เป็นบุคคลที่ มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต สามารถสรา้งแนวคิดและการแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นจุด
ก่อก าเนิดของความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม อีกทัง้อาจเป็นเพราะนกัศกึษาเห็นถึงความส าคญั
ของการพฒันาตนเองใหมี้คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม เนื่องจากคณุลกัษณะดงักล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรบัการท างานในอนาคต เพราะหากเรามีความพรอ้มรบับทบาทผูน้  าในอนาคต
ขา้งหนา้ ก็จะท าใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนอนัน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการเป็นผูน้  าใน
อนาคตได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตน้ของการสรา้ง
นวตักรรม ที่นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการตัง้ค าถาม ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการความรู้
ดา้นวิทยาศาสตร ์และนกัศกึษาสว่นมากจะเป็นผูร้บัมากกวา่ นอกจากนี ้ซึง่นกัศกึษามองวา่ทกัษะ
การตัง้ค าถามมีความจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการพฒันา เนื่องจากเป็นกระบวนการขัน้ตอนในการท า
ความเขา้ใจกบัสิ่งต่าง ๆ คือการตัง้ค าถามเชิงสาเหต ุเพื่อใหเ้ขา้ใจลึกซึง้ว่าท าไมสิ่งต่าง ๆ จึงเป็น
อย่างนั้น ซึ่งประกอบดว้ยเคล็ดลับต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระดมค าถาม การบ่มเพาะการคิดค าถาม 
ติดตามอตัราส่วนค าถามค าตอบของคณุ และการจดบนัทกึค าถามที่ส  าคญั  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีของ แอนดอรส์ัน และแครทโวทล์ (Anderson and Krathwohl. 2001) ซึ่งได้อธิบายถึง
วตัถุประสงคก์ารเรียนรูใ้น 2 มิติ คือ พิจารณาลกัษณะของความรู ้และพิจารณาการเรียนรูท้าง
ปัญญา 6 ขั้น  โดยแบ่งเป็นระดับการจ า (remembering) การเข้าใจ  (understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (applying) การวิ เคราะห์ (analyzing) การประเมินผล (evaluating) และการ
สรา้งสรรค์ (creating) การถามค าถามในระดับต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามอย่าง  มี
ประสิทธิภาพนัน้ ช่วยใหผู้ส้อนทราบพืน้ฐานความสามารถของผูเ้รียน และช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความสนใจ อยากรูอ้ยากเห็น และเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยทบทวน
บทเรียน รวมทั้งช่วยในการประเมินผลว่า การสอนไดบ้รรลุวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไวห้รือไม่ ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ากการคิดคน้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง ใหผู้เ้รียนมีเหตมีุผลช่วยพฒันาความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อีกทัง้สอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวตักรรมของ เจฟฟ่ี เกร
เกอรเ์ซน และ คริสเตนเซน (Jeffery H. Dyer Hal B. Gregersen Clayton & M.Christensen. 
2011) ระบวุ่าการตัง้ค าถามอย่างถกูตอ้ง ค าถามที่เรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่างออกไป ช่วยทา้ทาย
ความคิดใหอ้อกจากกรอบความคิดเดิมและหลดุจากความคุน้ชินเก่า ๆ ได ้อีกทัง้ช่วยใหเ้กิดความ
กล้าที่จะปรับเปลี่ยน และก้าวข้ามข้อจ ากัดต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการที่จะประมวล
สถานการณ์และเช่ือมโยงสิ่ งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา  
วิวฒันเ์จริญวงศ ์(2558) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบใชค้  าถามที่มีต่อผลการเรียนรูข้อง
นักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นตน้ 2 พบว่า นักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นตน้ 2  
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ที่ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิคการใชค้  าถาม มีผลการเรียนรูห้ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาระดี ชาญวิรตัน ์ประดบัศรี พินธุ
โท และสภุาวดี วิสวุรรณ (2560) ที่ศึกษากระบวนการพฒันาทกัษะการตัง้ค าถามเพื่อหาค าตอบ
อย่างเป็นระบบ โดยการสอนกลยุทธ์การตั้งถามตามรูปแบบ  Special Chef ของนักศึกษาสาย
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ภายหลังการสอนกลยุทธ์การตั้งถามตาม
รูปแบบ Special Chef นักศึกษามีทักษะการตั้งค าถามที่สูงขึน้ จากระดับปานกลางในครัง้ที่ 1 
จนถึงระดบัดีมากในครัง้ที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น รอ้ยละ 84.71เม่ือแยกความสามารถรายดา้น 
พบว่า 1) ตรงประเด็น 2) ใช้ศัพท์เจาะลึก และ 3) เช่ือมโยงสืบเสาะ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้ง   
3 ดา้น และการตระหนักรูเ้ก่ียวกบัการตัง้ค าถาม มีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 74.98 ซึ่งอยู่ในระดบัดีโดยสงู
กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณากร สทุสันมาลี 
และสเุนตร สืบคา้ (2552) ที่ศกึษาการสอนโดยการกระตุน้ใหน้กัศกึษาตัง้ค าถามส าหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้พบว่า นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึน้เม่ือเทียบกบัก่อนการตัง้ค าถาม คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 ในจ านวนนีมี้ผลการเรียนเพิ่มขึน้
มากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และมีผลการเรียนเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.1 -
99.9 คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 จากการสงัเกตพฤติกรรมการตัง้ค าถามในชัน้เรียนและการตอบค าถาม 
พบว่า นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาเพิ่มขึน้ และค าถามเชิงสรา้งสรรค์เกิดขึน้ในชั้นเรียน
ตลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นว่า การที่นักศึกษาไดอ้่านบทเรียนล่วงหนา้ ท าใหน้ักศึกษาสามารถตัง้
ค าถามไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์อนัเกิดจากการมีเวลาในการคิด วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์ าถาม ดงันัน้
การส่งเสริมและพฒันาการตัง้ค าถาม จะเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดใ้ชก้ระบวนการคิดคน้ควา้
หาค าตอบเพื่อแกปั้ญหา และสรุปแนวคิดไดด้ว้ยตนเอง เป็นการพฒันาความคิดในระดบัสงู และ
ความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน โดยเฉพาะในบริบทของการจดัการเรียนการสอน ที่ผูส้อนสามารถ
สอดแทรกเขา้ไปไดใ้นทกุกิจกรรมการเรยีนการสอน 

1.2  จากการศึกษา พบว่า คณุลกัษณะดา้นการสงัเกตมีความตอ้งการจ าเป็น ล าดบั
ที่ 2  (PNI = .34) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลความตอ้งการจ าเป็นตามล าดบัคือ  นกัศึกษา
คน้พบว่าการสังเกตเป็นกระบวนการในการคน้หาความจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
สามารถพฒันาพฤติกรรมการสงัเกตเปลี่ยนเป็นทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได ้นกัศึกษาสามารถ
ใชก้ารสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบขา้งและคน้พบวิธีการที่แตกต่างในการแก้ปัญหาได ้และนักศึกษา
สามารถอธิบายไดว้่าการสงัเกตเป็นตน้ทางของการคิดสรา้งสรรค ์ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนกัศึกษา
ส่วนมากยงัขาดทกัษะการสงัเกต ซึ่งเป็นทกัษะขัน้พืน้ฐานที่จ  าเป็น และช่วยในการคน้ควา้รวมทัง้
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รวบรวมหลกัฐานที่มาของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน ามาการวิเคราะหห์าสาเหตุของ
เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึน้ อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนรู ้หรือยังไม่ไดร้บัการพัฒนา
อย่างเต็มที่ จึงท าใหมี้คณุลกัษณะดา้นการสงัเกตไม่มากนกั โดยการสงัเกตเป็นความสามารถใน
การใชป้ระสาทสมัผัสเขา้ไปสมัผัสโดยตรงกับปรากฏการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ โดยสามารถ
บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของขอ้มูลนั้นไดว้่า มีสิ่งใดบา้งที่แตกต่างหรือคลา้ยคลึงหรือมีสิ่งที่
คลาดเคลื่อนไม่สมบูรณข์องขอ้มลู สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการพฒันานวตักรรมของ เจฟ
ฟ่ี  เก ร เก อ ร์ เซ น  แ ล ะ  ค ริ ส เต น เซ น  ( Jeffery H.  Dyer Hal B.  Gregersen Clayton & 
M.Christensen. 2011) ที่ เห็นว่าทักษะการสังเกตนั้น เป็นทักษะที่ มีความส าคัญ  ซึ่ งเป็น
กระบวนการคน้ควา้หาความจรงิอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การคน้พบค าตอบและแนวทางการ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ ได ้ดงันัน้นกัศกึษาจงึมีความตอ้งการในการฝึกฝนใหเ้กิดคณุลกัษณะดงักลา่วเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการศกึษาและการประกอบอาชีพตอ่ไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พศันีย ์นนั
ตา และคณะ (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางปัญญากับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
พบว่า  ทกัษะทางปัญญาดา้นการสงัเกตของนกัศึกษามีความสมัพนัธท์างบวกกบัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

1.3 จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านการเช่ือมโยงมีความตอ้งการจ าเป็น 
ล าดับที่  3 (PNI = .30) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลความต้องการจ าเป็นตามล าดับคือ  
นกัศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการเช่ือมโยงประสบการณก์ับผูอ้ื่นได ้รองลงมาเป็น
นักศึกษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ จากการตัง้ค าถาม ที่ส่งเสริมใหเ้กิดจิตนาการที่ประมวล
สถานการณ์เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้นักศึกษาสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็น
พืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานร่วมกับผูอ้ื่นได ้และนักศึกษาสามารถคิดล่วงหนา้ 
คิดอย่างมีระบบ เพื่อใหก้ารเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนกัศกึษาเห็นถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะดา้นการเช่ือมโยงที่มีความจ าเป็นส าหรบันักศึกษา ในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นผู้น  าเชิงนวัตกรรม เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่จ  าเป็นส าหรบัผู้น  าเชิง
นวตักรรมในการคิดเชิงบูรณาการการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการเรียนรูเ้ป็นปัจจยั
ส าคัญปัจจัยหนึ่งในรูปแบบการเรียนรูข้องนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลต่อสมัฤทธิผล
ทางการเรียน ผูส้อนควรกระตุน้หรือเรา้ความสนใจโดยพยายามเช่ือมโยงความรูใ้หม่  ๆ ใหส้มัพนัธ์
กับความรูเ้ดิมที่นักศึกษามีอยู่ก่อน วิธีการก็คือ ผูส้อนควรส่งเสริมใหน้ักศึกษาทบทวนสิ่งที่เรียน
ดว้ยตนเอง ฝึกใหผู้เ้รียนบรูณาการสิ่งที่เรียนใหม่กบัความรูเ้ก่าดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น การสรา้งการ
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เช่ือมโยงดว้ยผังภาพความคิด (mind mapping) หรือกิจกรรมการเรียนรู  ้แบบจิ๊กซอร ์(jigsaw) 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญชนก โตนาค (2556, น . 138 -140) ที่ ระบุว่าการเป็นผู้น  าที่ มี
ประสิทธิภาพต้องมีคุณลักษณะด้านการคิดบูรณาการ (Integrative Thinking) ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถเช่ือมโยงความรูข้อ้มูลสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเก่ียวขอ้งกันมาบูรณาการ
ผสมผสานรวมกันไดอ้ย่างเหมาะสมมีเหตุผลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไดอ้ย่างสมบูรณ์สามารถ
ผสมผสานทรพัยากรที่มีอยู่น  ามาบริหารในการจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือเกิด
นวัตกรรม อีกทั้งสอดคล้องกับ คิท (Keith. 2011) ที่กล่าวว่าผู้น  าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความสามารถในการท าใหเ้กิดความเช่ือมโยงกันของวิสยัทศัน์ มีพันธกิจที่ชดัเจน มีพนัธสญัญา 
ตอ้งการการเช่ือมโยงของวิสยัทศันใ์หม่ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดโอกาสและความกา้วหนา้ขององคก์ร  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปีเตอรส์นั (Peterson. 2011) ที่กล่าวถึงการเป็นนวตักรในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ไดแ้ก่ การตัง้ค าถาม การสงัเกต การเช่ือมโยงในทกุมิติ การทดลองและเครือข่ายสมัพนัธ ์มี
ความรูแ้ละเขา้ใจระบบเทคโนโลยีและใหม่ ๆ เพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมทางความคิด กระบวนการ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สรา้งเสริมโอกาสและประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดมุมมองที่
สะทอ้นความแตกตา่งกนัออกไป ซึง่เป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ารใหเ้กิดขึน้ ดงันัน้การสรา้งเสรมิ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง สถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็น
ที่จะตอ้งพฒันาทกัษะการเป็น นวตักรท่ีดี และเสรมิสรา้งสมรรถนะความเป็นผูน้  า โดยตอ้งแสวงหา
แนวทางใหม่ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรบัเปลี่ยน โดยเช่ือมโยงความคิด ความรู ้
พัฒนาทักษะของนักศึกษา และกระตุน้ให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กนกรตัน์ จิรสัจจานุกูล และณมน จีรงัสุวรรณ (2561) ที่ศึกษาการ
พฒันารูปแบบการเรียนรูด้ว้ยทฤษฎีการเรียนรูแ้บบการสรา้งความรูน้ิยมและทฤษฎีการเช่ือมโยง
ความรู ้เพื่อการสรา้งนวตักรรมแบบประสบการณจ์รงิ โดยพบว่า รูปแบบการเรียนรูท้ี่พฒันา  ขึน้มี
ช่ือเรียกว่า “C2I Model” มีองคป์ระกอบคือ 1) การเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism) ก าหนด เป็น
ขัน้เป้าหมายในการเรียนรูโ้ดยก าหนดโจทย์ พรอ้มเงื่อนไขใหมี้การติดต่อประสานกบัหน่วยงาน ที่
เก่ียวขอ้งเพื่อน าไป สูก่ารผลิตชิน้งานที่น  าไปใชง้านจรงิ 2) การสรา้งความรูน้ิยม (Constructivism) 
ก าหนดเป็นขั้นการพัฒนา ผู้เรียนบูรณาการ เช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับขอ้มูลใหม่ เกิดเป็นสรา้ง 
ความรูใ้หม่ผ่านการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติ  และ 3) นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง 
(Innovation in the Real World) คือผลผลิตที่ ได้จากการเรียนรู ้โดยผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่ามีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
และผลการใชรู้ปแบบการเรียนรูด้ว้ยทฤษฎีการเรียนรูแ้บบการสรา้งความรูน้ิยมและทฤษฎีการ
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เช่ือมโยงความรูเ้พื่อการสรา้งนวตักรรมแบบประสบการณจ์รงิที่พฒันาขึน้ โดยรวมมีระดบัความพงึ
พอใจอยู่ในเกณฑม์าก (x= 4.27, S.D = 0.41) 

1.4 จากการศกึษา พบว่า คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครือข่ายมีความตอ้งการจ าเป็น 
ล าดับที่  4 (PNI = .29) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลความต้องการจ าเป็นตามล าดับคือ  
คณุลกัษณะที่นกัศึกษาตอ้งการมากที่สดุคือ นกัศึกษาสามารถสรา้งตนเองใหมี้มนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี
จนกลายเป็นแม่เหล็กของสังคมได ้นักศึกษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของผูอ้ื่น เพราเห็น
คณุค่าของการสรา้งเครือข่าย นกัศึกษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบัผูค้นใชใ้นการสื่อสาร เพราะเห็น
วา่เป็นความส าคญัของการสรา้งเครือข่าย และนกัศกึษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือภายใตพ้หุวัฒนธรรมได ้ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความตอ้งการที่จะ
พฒันาคุณลกัษณะการสรา้งเครือข่าย เพราะเป็นคุณลกัษณะที่ช่วยในการท างานที่ส่งผลใหเ้กิด
การรว่มคิดสะทอ้นมมุมองที่หลากหลาย ท าใหเ้ห็นมิติต่าง ๆ และมีการประสานการท างานรว่มมือ
กนักบับคุคลอื่น ๆ ทัง้ในและนอกองคก์ร สง่ผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึง่เป็นคณุสมบตัิ
ที่ผูน้  าเชิงนวตักรรมจ าเป็นตอ้งมี ซึง่ผลจากการศกึษาดงักลา่วสอดคลอ้งกบั ควินท ์(Quinn. 1991) 
ที่ไดเ้สนอคณุลกัษณะขององคก์ารนวตักรรม คือ การส่งเสริมใหพ้นกังานมีโอกาสไดพ้บปะกนัใน
ลกัษณะเครือข่ายสหวิชาชีพที่ท  าใหเ้กิดความหลากหลายทางดา้นทกัษะ ความรู ้ความคิด และ
ความเช่ียวชาญ การสื่อสารเช่นนีอ้าจน าไปสู่การรว่มมือกนั เพื่อพฒันาหรือสรา้งใหเ้กิดผลิตภณัฑ์
ใหม่และนวัตกรรม ทั้งนี ้ผลการวิจัยนี ้ยังพบว่า การเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาต้องใช้ชีวิตส าหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันอุดมศึกษา ท าให้
นกัศึกษาตอ้งมีการสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ๆ  ทัง้ในคณะวิชาเดียวกันหรือต่างคณะวิชา 
ตอ้งรูจ้ักที่จะเขา้หาผูอ้ื่น เขา้ร่วมกับสังคม เพื่อที่จะปรบัตัวกับสิ่งใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดเครือข่าย
ระหว่างกัน เป็นการร่วมเรียนรูซ้ึ่งกันละกัน และร่วมมือกันในลกัษณะของเครือข่าย ทัง้ดา้นการ
เรียนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรม  จึงท าให้นักศึกษามี
คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครือข่ายมากที่สดุ อีกทัง้สอดคลอ้งกบั แวน ดี เว็น และช ู(Van de Ven 
and Chu. 1998) ที่กลา่วว่า ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเป็นการแสดงออกถึงคณุลกัษณะ ของผูน้  าที่มี
ความคิดรเิริ่ม มีความกระจ่างชดัในภารกิจความรบัผิดชอบ มีการสะทอ้นกลบัผลการประเมินการ 
ปฏิบตัิงานที่ครบถว้น เนน้การท างานอย่างจริงจงั สมัพนัธภาพของกลุม่บคุลากรที่มีคณุภาพ และ
มีความไวว้างใจสมาชิกภายในองคก์าร เช่นเดียวกบั พอตเตอร ์และมอลอช (Porter and Malloch. 
2010) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมเป็นคุณลักษณะของผู้น  าที่ใช้ กระบวนการของการ
สรา้งสรรคบ์รบิททางนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ในองค์การ การสรา้งบทบาทการเป็นผูน้  า นวตักรรมและ
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การใชบ้ทบาทผูน้  านวตักรรมอย่างสรา้งสรรค ์รวมทัง้การก าหนดโครงสรา้ง การตดัสินใจสั่งการ
สภาพแวดลอ้ม เครือข่ายพนัธมิตรในการท างาน และอปุกรณต์่าง ๆ ในการสนบัสนุนการคิดและ
การทดสอบในเชิงนวตักรรม สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล น า้ทิพย ์วิภาวิน 
และนงเยาว ์เปรมกมลเนตร (2558) ที่ศึกษาการพฒันาแบบจ าลองเครือข่ายทางสงัคม เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตงานวิจัยของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัวิจัยไทย พบว่า แบบจ าลองเครือข่ายทางสังคมที่
พฒันาขึน้ประกอบดว้ยปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเครอืข่ายทางสงัคม ทัง้ในแง่ของความรว่มมือดา้นการ
วิจยัและความเป็นผูแ้ต่งรว่ม ซึง่เอือ้ต่อการเพิ่มผลผลิตวิจยั จ านวน 7 ปัจจยั ปัจจยัที่มีความส าคญั
ที่สดุ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหว่างบคุคล และลกัษณะเฉพาะบคุคลดา้นความสมัพนัธ ์โดย
การท างานวิจยัแบบกลุม่สว่นมากเกิดจากการรวมตวัโดยความสมัพนัธส์ว่นตวั และเพื่อหาทนุวิจยั
รว่มกนั แรงจงูใจในการท างานวิจยัมาจากแรงบนัดาลใจและความสนใจส่วนตวั ซึ่งมีที่มาจากภูมิ
หลังของการมีต้นแบบที่ดี มีครูที่ดี  และได้รบัการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วรรณพร กระต่ายทอง (2559) ที่ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สังคมส าหรบัการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา พบว่า ผลจากการจัดสื่อการ
เรียนรู ้การจดัสิ่งแวดลอ้ม ฝึกประสบการณ ์ปรากฏว่า นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะทาง
สงัคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น และการเคารพสิทธิของผูอ้ื่นสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุในระยะหลงัการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

1.5 จากการศกึษา พบวา่ คณุลกัษณะดา้นการทดลอง มีความตอ้งการจ าเป็น ล าดบั
ที่  5 (PNI = 0.23) เม่ือพิจารณารายด้านของคุณลักษณะ พบว่า มีผลความต้องการจ าเป็น
ตามล าดับคือ  นักศึกษาคน้พบว่าการทดลองเป็นระบบสากลที่ผ่านพิสูจน์มาแลว้ว่า  สามารถ
สรา้งสรรคน์วตักรรม นักศึกษาคน้พบว่าถา้ไม่มีการพิสูจนห์รือไม่มีการทดลองก็ไม่สามารถเกิด
นวตักรรมได ้นกัศกึษาเกิดคณุลกัษณะของนกัประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการทดลองได ้และนกัศกึษา
สามารถแสดงสัญลักษณ์ที่ สะท้อนการมีพฤติกรรมนักวิทยาศาสตร ์ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก
คณุสมบตัิการทดลองนัน้เป็นคณุสมบตัิที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของสิ่งต่าง ๆ 
และน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขที่น  าไปสูค่วามส าเรจ็และไดม้าซึ่งสิ่งใหม่ ๆ ที่จ  าเป็นตอบสนองความ
ตอ้งการไดน้ ามาซึง่ประสบการณท์ี่แปลกใหม่ หรือนวตักรรมที่แปลกใหม่  โดยนกัศกึษาจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นผูท้ี่มีทกัษะการทดลอง เพื่อแสวงหาความรูห้รือสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่
ให้เกิดขึน้  สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ที่ปรบัเปลี่ยนไป เพื่อน าพาองคก์ารสู่ความส าเร็จในการ
ปรบัเปลี่ยนได ้โดย สวอลโลว ์(Swallow. 2012) ไดเ้สนอแนวคิดว่าผูท้ี่จะเป็นผูน้  าเชิงนวตักรรมได้
ดีตอ้งมีทกัษะทัง้ 5 ประการคือ การตัง้ค าถาม การสงัเกต การสรา้งเครือข่าย การทดลองและการ
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เช่ือมโยง อีกทัง้ ลี และเบนซา (Lee and Benza. 2015) ไดเ้สนอว่า กระบวนการพฒันาทกัษะเชิง
นวตักรรมใหก้บันกัศึกษา ประกอบดว้ย ความคิดสรา้งสรรค ์การเอาใจใส่ การเปิดใจ การทดลอง 
การสื่อสาร การเช่ือมโยง ซึ่งสอดคลอ้งกับ คอลป์ (Kolb. 1984: 40 - 42) ที่อธิบายกระบวนการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณเ์ป็นวงจรการเรียนรู ้ที่จ  าเป็นตอ้งมี การสร้างประสบการณข์องนกัศกึษาซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิบตัิทดลองดว้ยตนเองไดเ้ปิดขยายกวา้งขึน้เพื่อรบัประสบการณใ์หม่ รวมถึงการ
ทดลองอย่างฝักใฝ่ น าไปปฏิบตัิ (Active Experimentation) ที่นักศึกษาทดสอบทฤษฎีที่สรา้งขึน้ 
ปฏิบตัิทดลองและคิดแกปั้ญหา เป็นการทดสอบการน าไปใชใ้นสถานการณใ์หม่ ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ 
จากการโดยการถ่ายทอดของประสบการณ ์เป็นการเรียนรูท้ี่ตอ้งการใหน้กัศึกษามามีปฏิสมัพนัธ์
ผ่านการถ่ายทอดประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี ปิยภณัฑ ์(2555) ที่
ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นและตั้งโจทย์วิจัยของนักศึ กษาคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี พบว่า จ านวนนกัศึกษารอ้ยละ 73.68 สามารถสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่ง
ต่าง ๆ ไดต้ั้งแต่ 2 แหล่งขึน้ไป และจ านวนนักศึกษารอ้ยละ 71.05 ที่ขอ้มูล ที่สืบคน้ไดมี้ความ
น่าเช่ือถือ ดา้นทกัษะการสรา้งโจทยว์ิจยั พบว่า นกัศกึษารอ้ยละ 21.05 สามารถสรา้งโจทยว์ิจยัได้
ในระดบัโจทยปั์ญหาที่ตอ้งการศึกษา ซึ่งน าไปท าวิจยัได ้โดยวิธีการที่ใชใ้นการพฒันาทกัษะการ
สืบคน้ขอ้มูลและทักษะการตั้งโจทยว์ิจัยครัง้นี ้ ใชก้ระบวนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้เรา้ความสนใจ ขัน้ใหค้วามรู ้และฝึกปฏิบตัิ ขัน้สะทอ้นความรู ้ขั้นสรา้งความรู ้และขัน้
ประเมินผล เวลาที่ใชใ้นการพัฒนาทักษะการสืบคน้ขอ้มูลและตั้งโจทยว์ิจัย ใชเ้วลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 70 ชั่วโมง โดยค่าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกว่า
กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลพร ลกัษมี
วาณิชย ์(2555) ที่ศกึษาการพฒันาทกัษะการเขียนบทสรุปและวิจารณผ์ลการทดลอง ของรายวิชา
ปฏิบตัิการฟิสิกสท์ั่วไป 1 พบว่า รูปแบบการสอนที่เหมาะสมส าหรบัการพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ของบทสรุปและวิจารณผ์ลการทดลอง เป็นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั การท าซ า้ และการท าต่อเนื่อง 
สว่นประเด็นของความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนที่สง่ผลใหน้กัศกึษาไม่สามารถเขียนบทสรุปไดค้ือ การ
น าขอ้มลูมาเขียนพรรณนา การคดัลอกทฤษฎี การอธิบาย วิธีการทดลอง การลอกเพื่อนและการ
เขียนโดยไม่ระบหุน่วยของปรมิาณ 

2. การสรา้งชดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้จากการน าผลที่ได้จากการ
ประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบั
นกัศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งมีผลของล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในแต่ละดา้น และ
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ผลที่ ได้จากการการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  มาสรา้งเป็นร่างชุดฝึกอบรม เพื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ทัง้นีผู้ว้ิจัยใชเ้ทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ การเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active Learning)และการจัดการเรียน รู ้โดยใช้ที ม เป็ นฐาน  (Team Building Learning) 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ความรู ้(knowledge) 2. เขา้ใจ (comprehension) 3. การน า
ความ รู้ไปประยุกต์ใช้ (Application) 4 . การการวิ เคราะห์ (Analysis) 5. การสังเคราะห ์
(Synthesis) 6. ประเมินค่า (Evaluation)  เป็นตัวก าหนดจุดมุ่ งหมายของแต่ละกิจกรรม 
ประกอบดว้ย 5 หน่วยการฝึกอบรม มีคณุภาพสามารถน าไปใชใ้นสถานการณจ์รงิได ้โดยพิจารณา
จากผลการประเมินประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม พบว่า มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบั
การจดักิจกรรม ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

2.1 ผูว้ิจัยด าเนินการศึกษาอย่างเป็นขัน้ตอน โดยเริ่มจากการศึกษาขอ้มูลเบือ้งตน้
เพื่อการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาใน
ระยะที่ 1 น าองคป์ระกอบของคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ที่ไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร 
คณาจารย ์และผูใ้ชบ้ัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต ้จ านวน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม คณุลักษณะดา้นการสงัเกต คณุลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง 
คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครือข่าย และคณุลกัษณะดา้นการทดลอง โดยสรา้งเป็น (โครงรา่ง) ชดุ
ฝึกอบรม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 2) รายละเอียดของการจัด
กิจกรรม 3) การจดักิจกรรม 4) การวดัผลและประเมินผล โดยใชเ้ทคนิคในการจดักิจกรรม คือ การ
เรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู ้โยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) และการจดัการเรียนรูโ้ดยใชท้ีมเป็น
ฐาน (Team Building Learning) บูรณาการเขา้ดว้ยกัน จัดเป็น (ร่าง) กิจกรรม ประกอบดว้ย 5 
กิจกรรม ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 2 วัน ใชเ้วลา 17 ชั่วโมง ไดแ้ก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ  
1 ชั่วโมง กิจกรรมฝึกอบรม 15 ชั่วโมง และกิจกรรมปัจฉิม 1 ชั่วโมง โดยภายหลงัการจดัท า (รา่ง) 
ชุดฝึกอบรมแลว้ ผูว้ิจัยไดน้  าโครงร่างชุดฝึกอบรมและร่างแบบสอบถามความพึงพอใจ น าเสนอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ปรบัปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์พรอ้มทัง้จดัท ารูปเลม่ (รา่ง) กิจกรรมเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พชัรา วาณิชวศิน 
(2559, น. 21-28) ที่ไดพ้ัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมส าหรบันิสิต



  150 

ปริญญาตรี ที่พบว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมช่วยพัฒนาสมรรถนะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึน้  และการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น  าเชิ งนวัตกรรมจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ถา้ไดร้บัการสนบัสนนุการพฒันาจากสถานศกึษา การตระหนกัรูแ้ละวินยั
ในตนเองของนักศึกษา และการพฒันาภาวะผูน้  าอย่างเป็นระบบจากผูส้อน อีกทัง้สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ สายยนต์ จ้อยนุแสง (2552 , น. 16) ที่กล่าวถึงการผลิตชุดฝึกอบรมว่าจะต้อง
ด าเนินการ 4 ขั้นตอนใหญ่คือ ขั้นการการวิเคราะหเ์นือ้หา ขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ขัน้การผลิตสื่อประกอบกิจกรรม และขัน้การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรม ซึ่ง
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สชุาดา เทศดี (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด
การเรียนแบบกระตือรือรน้ หลกัสตูรนกัจดัการสขุภาพตามกลุม่วยั ส  าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
พบว่า ชุดฝึกตามแนวคิดการเรียนแบบกระตือรือรน้ หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ มีประสิทธิภาพตามเกณฑโ์ดยเฉล่ียเท่ากบั 82.5/80.00 ผลสมัฤทธ์ิ
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ฝึกอบรมเท่ากบั 22.85 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัฝึกอบรมเท่ากบั 26.26 มีค่า t-test ระหว่างก่อน
และหลงัฝึกอบรมเท่ากบั 8.61 ซึง่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความ
พงึพอใจของอาสาสมคัรสาธารณสขุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

2.2 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบคณุภาพ (รา่ง) กิจกรรม โดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
7 ท่าน แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรสายการศึกษาสอนในระดบัอุดมศึกษาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
จ านวน 2 คน ดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน และดา้นการฝึกอบรม จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบคณุภาพของ (รา่งกิจกรรม) โดยท าการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ 
(รา่ง) กิจกรรมในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง (รา่ง) กิจกรรม โดย
ท าการปรบัปรุงรายละเอียดใหถ้กูตอ้งครบถว้น เพื่อให ้(รา่ง) กิจกรรมมีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ เม่ือมี
การน าไปปฏิบัติจริงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องมีความชัดเจน 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสม การวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกับ
จุดมุ่งหมาย รายละเอียดของกิจกรรมตอ้งครบถว้น โดยน า (ร่าง) กิจกรรมที่ด  าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเขา้ปรกึษากบัอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม 
เพื่อขอข้อแนะน าและความเห็นชอบก่อนน าไปทดลองใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชัยยงค ์พรหมวงศ  ์(2553) ที่ใหค้วามหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นสื่อประสมที่ไดจ้ากระบบการ
ผลิตและการนeสื่อการสอนที่สอดคลอ้งกับหน่วยหัวเรื่อง และวัตถุประสงค ์เพื่อช่วยใหเ้กิดการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนสิุทธ์ิ ตงัคณา
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นุกูลชัย (2561) ที่ไดศ้ึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองของ
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ชุดฝึกอบรมได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการพฒันาชดุฝึกอบรม โดยชดุฝึกอบรมที่พฒันาขึน้นีแ้บ่งเป็น 3 ชดุย่อย ใชเ้วลาฝึกอบรม
ชดุละ 3 ชั่วโมง สามารถจดัการฝึกอบรมทัง้ 3 ชดุต่อเนื่องกนัจนจบภายในหนึ่งวนัครึง่ หรือจดัการ
ฝึกอบรม 3 สัปดาห์ ๆ ละชุดก็ได ้รวมทั้งสามารถปรบัให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ใน 3 คาบแรกก็ได ้ส  าหรบัการประเมินประสิทธิผลของชดุฝึกอบรม
เป็นการประเมินผลตามการรบัรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เก่ียวกบัการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองของ
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเม่ือเสรจ็สิน้การฝึกอบรม โดยใชแ้บบสอบถามที่มีขอ้ค าถามตามตวัชีว้ดัในทกุ
องคป์ระกอบของการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยการ
เรียนรูด้ว้ยการน าตนเองสงูกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้โดยรวมและรายดา้นอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  

3. ประสิทธิผลของการใชช้ดุฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้เป็นการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนักศึกษาก่อนและหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรม ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมทั้ง 5 ดา้น โดยใชแ้บบทดสอบ
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ พบว่า ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ภาพรวมแลว้คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้รว่มอบรมคือ 17.80 หรือคิดเป็นรอ้ยละเท่ากบั รอ้ยละ 89.00 
และเม่ือพิจารณารายบุคคลจะเห็นว่า ผูเ้ขา้อบรมทุกคนมีคะแนนสงูกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไวค้ือ รอ้ยละ 
70 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน ทัง้นีท้ี่นกัศึกษามีผลการประเมินหลงัอบรมสงูกว่าเกณฑอ์าจ
เนื่องมาจาก การใชชุ้ดฝึกอบรมนัน้สามารถตอบสนองและช่วยฝึกฝนผูเ้ขา้อบรมใหป้รบัเปลี่ยน
นกัศึกษาไปในทิศทางหรือตามจดุประสงคท์ี่เราตอ้งการได ้ทัง้นีช้ดุฝึกอบรมที่สรา้งขึน้ไดมี้การจดั
กิจกรรมที่ เหมาะสม โดยมีการการวิเคราะห์ความต้องการ เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีนักศึกษาคาดหวัง โดยการออกแบบชุดฝึกอบรมนั้นได้ออกแบบโดยปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการออกแบบชุดฝึก เริ่มจากการศึกษาความตอ้งการ แนวทาง ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
งานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ในการออกแบบและเพิ่มเนื ้อหา และยังได้รับการประเมินความ
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เหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ชุดฝึกที่ประกอบไปดว้ยแผนการจัดกิจกรรมการอบรมแบบ 
active learning ที่ท  าใหน้กัศกึษามีสว่นรว่มในกิจกรรม สรา้งเสรมิประสบการณค์วามคิด และการ
ลงมือท าดว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความรูแ้ละความเขา้ใจจากการไดล้งมือปฏิบตัิ ท าใหช้ดุฝึกอบรมนีมี้
ประสิทธิภาพ และส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการใชฝึ้กอบรม สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชัยยงค ์
พรหมวงศแ์ละคณะ (2551) ที่ไดก้ล่าวถึงการหาค่าประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรม (Efficiency) คือ 
ระดบัคณุภาพของชดุฝึกอบรมท่ีวดัจากผลสมัฤทธ์ิระหว่างการฝึกอบรม (E1 ) และผลสมัฤทธ์ิหลงั
การฝึกอบรม (E2 ) โดยการน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนในแต่ละชุด และ
คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน มาค านวณหา E1และ E2 แลว้น ามาแสดงความมีนยัส าคญัทาง
สถิติของประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ด้วยวิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การทดสอบสมมติฐานค่า
ประสิทธิภาพ ทัง้นีก้ารก าหนดเกณฑ ์E1/E2 ใหค้่าเท่าใดนัน้ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
ปกติเนือ้หาที่เป็นความรูค้วามจ ามกัตัง้ไว ้80/80 และ 90/90 ส่วนเนือ้หาที่เป็นทกัษะอาจตัง้ไวต้  ่า
กว่า เช่น  70/70 เม่ือทดลองในภาคสนามแล้วน าผลมาวิเคราะห์เพื่ อเทียบค่าระหว่างผล
ประสิทธิภาพจากการทดลองที่ไดร้บักบัเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้เพื่อดวูา่สมควรที่จะยอมรบัประสิทธิภาพหรือ
ไม ้โดยใหถื้อค่าความแปรปรวนระหว่างรอ้ยละ 2.5 – 5.0 นั่นคือ ประสิทธิภาพไม่ควรต ่ากวา่เกณฑ์
ที่ตัง้ไวเ้กิน 5% แต่โดยปกติจะก าหนดไวไ้ม่เกิน 2.5% ฉะนัน้ การยอมรบัประสิทธิภาพจงึมี 3 ระดบั 
คือประสิทธิภาพที่ไดสู้งกว่าเกณฑ ์เท่ากับเกณฑ์ และต ่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้ง ไว ้ระหว่าง 2.5-5.0 % 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรา วาณิชวศิน (2559, น. 21 - 28) ไดศ้ึกษาการพฒันาชุดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า ชุดชุดกิจกรรมที่
สรา้งขึน้มามีกิจกรรมจ านวน 20 กิจกรรมเพื่อ พฒันาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 4 ดา้นคือ 
ความคิดสรา้งสรรค ์ความน่าเช่ือถือ ความเอาใจใส่และความกลา้เสี่ยง โดยใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 
24 ชั่วโมง ซึ่งดา้นความคิดสรา้งสรรค ์มีทัง้หมด 5 กิจกรรม จ านวน 6 ชั่วโมงคือ กิจกรรมพิจารณา 
ลักษณะ (Attribute) กิจกรรมสรา้งวิสัยทัศน์ (Vision Creation) กิจกรรมมองภาพในมิติต่างๆ 
(Visualization Skills) กิจกรรมเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย (Analogies) และกรณีศึกษาผู้น  าที่
สรา้งสรรคด์า้นความน่าเช่ือถือมีทัง้หมด 5 กิจกรรม จ านวน 6 ชั่วโมงคือ กิจกรรมความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (Self Esteem) กิจกรรมคุณมีดีตรงไหน (What are you good at) กิจกรรมระดับความ
น่ าเช่ือถือ (Level of Confidence) กิจกรรม ภาวะผู้น  าในใจคุณ  (Your Idol Leader) และ
กรณีศกึษา ผูน้  าที่น่าเช่ือถือ ดา้นความเอาใจใส ่มีทัง้หมด 5 กิจกรรม จ านวน 6 ชั่วโมงคือ กิจกรรม
ใครผิด (Who’s wrong) กิจกรรม ขอ้มูลป้อนกลับทางบวก (Positive Feedback) กิจกรรมมอง
หลายมมุ (Perspectives) กิจกรรมผลลพัธท์ี่ตามมา (Consequences) และกรณีศึกษาผูน้  าที่เอา
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ใจใส่ และด้านความกล้าเสี่ยงมีทั้งหมด 5 กิจกรรม จ านวน 6 ชั่ วโมงคือ กิจกรรม  เลือกสี 
(Choosing Colors) กิจกรรมกลา้เปลี่ยน (Dare to Change) กิจกรรมเป้าหมายที่กลา้เสี่ยง (Your 
Risky Goal) กิจกรรมแลกเปลี่ยน (Exchange) และกรณีศึกษาผูน้  าที่กลา้เสี่ยง ประสิทธิภาพของ
ชดุกิจกรรมพฒันาหลงัการแกไ้ขตามความ คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้
พฒันาสมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 2) สมรรถนะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมโดยรวมก่อนใชชุ้ด
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62  และหลงัการใชช้ดุกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 โดยระดบัสมรรถนะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมหลงัการใชช้ดุกิจกรรมสงูกว่าก่อนการใชช้ดุกิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยดา้นที่พฒันามากที่สดุคือ ความเอาใจใส่ ความน่าเช่ือถือ ความกลา้เสี่ยง 
และความคิดสรา้งสรรค ์ตามล าดบั  

3.2 การประเมินพฤติกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ผลจาก
การศกึษา พบวา่ นกัศกึษาไดค้่าคะแนนเฉลี่ยคณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คณุสมบตัิการทดลองนัน้เป็นคณุสมบตัิที่มีความส าคญั การออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนนี ้
เนน้ไปที่การฝึกกระบวนการคิดของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม และการทดลองใชห้รือปฏิบตัิ ทดสอบและ
ประเมินผลเพื่อการปรบัปรุงที่ไดจ้ากการทดลอง กิจกรรมการทดลองเป็นกิจกรรมที่ทา้ทายท าใหผู้้
เขา้อบรมรูส้ึกตื่นเตน้และสนใจผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้จากการทดลองของตน ซึ่งความทา้ทายและ
น่าสนใจของกิจกรรมท าใหผู้ฝึ้กอบรมเกิดความสนใจใฝ่รู ้มองเห็นความส าคญัของคณุสมบตัิดา้น
การทดลอง และไดฝึ้กการทดลองดว้ยตัวเอง ท าใหค้่าคะแนนในคณุลกัษณะดา้นการทดลองมีค่า
คะแนนสงู สอดคลอ้งกบั ตอ้งลกัษณ ์บุญธรรม (2559, น. 217-225) ที่กล่าวว่า คณุลกัษณะการ
ทดลอง (Experimenting) เป็นพฤติกรรมการน าขอ้สังเกต การตั้งสมมุติฐานต่าง ๆ มาคน้ควา้
ทดลอง และพรอ้มที่จะเรยีนรูแ้ละแกไ้ขจากสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อน าความคิดนัน้มาสูก่ารปฏิบตัิไดจ้รงิ 
ดว้ยการน าความคิดนัน้มาทดลองโดยการสรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบ
กบับางกลุ่ม ซึ่งลว้นแลว้แต่ช่วยท าใหเ้กิดการตกผลึกทางความคิดชัดเจนขึน้ ดงันัน้องคก์ารทาง
ศกึษาที่มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัเรื่องของนวตักรรม จึงไม่ควรปิดกัน้บคุลากรที่จะเรียนรู ้ลอง
ผิดลองถกู เนื่องจากมองว่าการไดท้ดลองหรือลองผิดลองถูกนัน้  จะท าใหเ้ห็นถึงโอกาสและความ
เป็นไปไดข้องสิ่งใหม่ ซึ่งจะท าใหไ้ดร้บัประสบการณท์ี่มีความหลากหลายขึน้ และสอดคลอ้งกบั ลี 
และเบนซา (S.K. Lee and Benza, 2015) เสนอวา่กระบวนการพฒันาทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม
ใหก้บันกัศกึษา ประกอบดว้ย ความคิดสรา้งสรรคก์ารเอาใจใส ่การเปิดใจ การทดลอง การสื่อสาร 
การเช่ือมโยง รองลงมาคือ คณุลกัษณะดา้นการสงัเกต และคุณลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง อยู่ใน



  154 

ระดับมาก โดยการท ากิจกรรมในหน่วยการสงัเกต นักศึกษาไดมี้โอกาสฝึกการตัง้ขอ้สงัเกตโดย
พิจารณาความแตกต่างการปรบัเปลี่ยนของนวตักรรมที่เกิดขึน้ในแต่ละยุคสมัย ผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ ที่น่าตื่นเตน้และน่าสนใจ กิจกรรมดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดส้งัเกตและจดจ า รวมทัง้
บอกเล่าและถ่ายทอดสิ่งที่สังเกตไดน้ ามาฝึกการวิ เคราะห ์รวบรวม ขอ้มูลต่าง ๆ มาน าเสนอใน
รูปแบบที่น่าสนใจ มีการประยุกตใ์ช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม สรา้งบรรยากาศในการเรียนรูแ้ละ
ส่งเสรมิการใชท้กัษะการสงัเกตและจดจ า ท าใหผู้เ้ขา้อบรมมีการพฒันาทางดา้นคณุลกัษณะการ
สงัเกตและส่งผลใหค้่าคะแนนเฉลี่ยในดา้นนีอ้ยู่ในระดับสูง สอดคลอ้งกับ ตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม 
(2559) ที่กล่าวว่า การสังเกต (Observing) เป็นลักษณะของการมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้
ไดม้าซึ่งโอกาสและแนวคิดทางใหม่ ๆ การสงัเกตเพื่อหาขอ้คน้พบใหม่ควรจะท าควบคูไ่ปกบัการตัง้
ค าถาม และขณะเดียวกันการสงัเกตพฤติกรรม ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กนอ้ยแค่ไหนก็ตาม จะ
กลายเป็นขอ้คน้พบส าคญัในการมองเห็นถึงโอกาสใหม่ ๆ สว่นกิจกรรมในหน่วยการเช่ือมโยง เป็น
การฝึกใหผู้เ้ขา้อบรม ระบุสาเหตุ อธิบายสาเหตุ บอกวิธีการเช่ือมโยงสิ่งสองสิ่งขึน้ไปใหเ้กิดเป็น
นวตักรรม อธิบายแผนงานและบอกขัน้ตอนการแกปั้ญหา จะสงัเกตว่ากิจกรรมที่น  ามาใหน้กัศกึษา
ไดฝึ้กในหน่วยการเรยีนนีช้่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการคิด การด าเนินการเป็นระบบ หาความเชื่อมโยง ท า
ใหส้่งเสริมจิตนาการและการเรียนรู ้ส่งผลใหผ้ลค่าคะแนนในหน่วยการเรียนนีมี้ค่าสงู สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ กานต ์อมัพานนท ์(2562, น. 247-256) ศกึษารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ที่ส่งเสรมิทกัษะการคิดโดยใชแ้ผนผงัความคิด ส าหรบันกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภัฎ พบว่า การเรียนที่มุ่งเนน้ฝึกทักษะทางปัญญา ท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่นักศึกษาจะเกิดความ
เข้าใจในวิธีคิดที่มีหลายมิติ มิติความลึก ส่งผลให้นักศึกษาได้คิดอย่างเป็นระบบ เรียนรูแ้ละ
ตดัสินใจอย่างมีความหมายดว้ยแนวคิด ทฤษฎี ในการแกปั้ญหาจากสถานการณแ์ละบริบทจาก
กรณีตัวอย่างไดอ้ย่างเหมาะสม และล าดับรองลงมาคือ คุณลักษณะดา้นการตัง้ค าถาม อยู่ใน
ระดบัมาก ในหน่วยการเรียนนีผู้เ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กเขา้รว่มกิจกรรมออกแบบหรือสรา้งกระบวนการ
ในการสรา้งเครือข่าย  นกัศกึษามีการฝึกวางแผนและออกแบบเครอืข่ายที่สง่เสรมิใหเ้กิดนวตักรรม
หรือความร่วมมือในการสรา้งนวัตกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพ และน าเสนอออกมาดว้ยความคิด
สรา้งสรรค ์กิจกรรมที่น  ามาให้นักศึกษาปฏิบัตินีล้ว้นส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดา้นการสรา้ง
เครือข่าย รวมทัง้กระตุน้ใหเ้ห็นประโยชนจ์ากการสรา้งเครือข่ายที่มีคณุภาพตอ่ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน เม่ือเล็งเห็นประโยชนแ์ละความส าคญัของการสรา้งเครือข่ายรวมทัง้การไดล้องสรา้ง
เครือข่ายดว้ยตวัเองท าใหน้กัศกึษาเขา้ใจในหลกัการของการสรา้งเครือข่ายและสามารถแสดงออก
ทางคุณลักษณะการเป็นผู้น  าและการสรา้งเครือข่ายได้ท าให้มีคะแนนจากการประเมินสูง 
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สอดคลอ้งกับ โอเกรดีและโมลลอช (O’Grady and Malloch, 2010) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะและ
คุณลักษณะของภาวะผู้น  านวัตกรรมไว ้คือ ผู้น  าจะตอ้งให้ความเคารพ  ยกย่อง นับถือและให้
คณุค่ากบัผูท้ี่มีความคิดสรา้งสรรคใ์นทีมภายในองคก์ร โดยไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของผูน้  านว
ตกัรรม การสรา้งสรรคบ์รบิทขององคก์รใหมี้บรรยากาศที่สง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมภายใน
องคก์ร การสรา้งสรรคอ์งคก์ร และสามารถประยุกตบ์ทบาทต่าง ๆ ของทีมให้มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม มีการสรา้งทีมในการท างานรว่มกนั มีการสรา้งเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน 
มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีและตามความตอ้งการเพื่อเป็นการสนบัสนนุการคิดสรา้งนวตักรรม และ
น าไปทดลองใชก้ารโนม้นา้ว หรือทา้ทายใหเ้กิดการกระท าใหม่ๆ หรือความคิดใหม่ๆ ในการสรา้ง
นวัตกรรม มีการกระตุ้นจูงใจสมาชิกทีมในการเพิ่มพลัง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ทีมเกิดการคิด
สรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรมขององคก์รใหเ้กิดขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ อรอนงค ์โรจนว์ฒันบูลย ์
(2553) ที่ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น  าเชิงนวตักรรมขององค์การธุรกิจเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะด้านทางสังคม (Social characteristics) 
ประกอบดว้ย การจูงใจผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม การสรา้งเครือข่ายและสายสมัพนัธ ์และอนัดบัสดุทา้ยคือ คุณลกัษณะดา้น
การตัง้ค าถาม อยู่ในระดับมาก กิจกรรมในหน่วยการเรียนนี ้เป็นการฝึกตั้งค าถามเพื่อใหผู้เ้ขา้
อบรมสามารถวิเคราะหว์่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมได้
แสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง ฝึกตัง้ขอ้ค าถามที่น  าไปสู่การไดม้าซึ่งค าตอบ โดยการจดัการ
อบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย การท ากิจกรรมกลุ่ม การระดมความคิด การสืบค้น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และมีการน าเสนอผลงาน ผ่านช่องทางสื่อออนไลนต์่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
แรงกระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจให ้ท าใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงออกทางความคิดที่และถ่ายถอด
ผ่านผลงานการน าเสนอดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหม่ ใหเ้สนอและเสริมสรา้งคุณลกัษณะ
การตั้งค าถามได้เป็นอย่างดี  จึงส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยของหน่วยการอบรมนี ้มีระดับสูง 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ บลูม (Bloom. 1976, p. 13) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการโตต้อบระหว่างครูกับนักเรียน มีการส่งเสริมปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกัน ถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่สุดที่ท  าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยัง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิตรลดา วิวฒันเ์จรญิวงศ ์(2558, น. 112) ศึกษาผลของการจดัการ
เรียนรูแ้บบใชค้  าถามที่มีต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษาในรายวิชาหลกัการบัญชีขัน้ตน้ 2 พบว่า 
นักศึกษาที่ไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิคการใชค้  าถามมีผลการเรียนรูห้ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และพบวา่การใชค้  าถามระดบัสงู และใหน้กัศกึษาตอบเป็น



  156 

รายบุคคล ส่งผลใหน้กัศึกษาทัง้ชัน้มีความกระตือรือรน้และตัง้ใจเรียนมากขึน้ โดยการตัง้ค าถาม
ให้ตรงประเด็น มุ่งพัฒนากระบวนการคิดที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง หาก
ค าถามใดที่นกัศึกษาตอบไม่ได ้เพื่อนในหอ้งจะช่วยแสดงความคิดเห็น และมีการโตต้อบระหว่าง
อาจารยแ์ละนักศึกษา และสอดคลอ้งกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ์ และคณะ (2551, น. 407 - 
422) ที่ไดศ้ึกษาบทบาทของบรรยากาศนวตักรรมที่มีต่อผลการปฏิบตัิงานขององคก์าร ซึ่งพบว่า
หนึ่งในตวัแปรที่ส  าคญัที่ส่งเสริมตวัแปรที่ส่งเสริมนวตักรรมก็คือ การสรา้งแรงบนัดาลใจและการ
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์

3.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่ อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมโดยรวมดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 
จังหวดัชายแดนภาคใต ้อยู่ในระดบัมาก (x = 4.09) โดยเม่ือเทียบกับเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 3.51 
(ระดับมาก) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการจดักิจกรรมและบรรยากาศในการอบรมที่
ด  าเนินการตามความตอ้งการและเป้าหมายที่นักศึกษาต้องการ โดยอาศัยการจัดลักษณะการ
เรียนรูเ้นน้กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) โดยใชว้ิธีการสอนที่หลากหลายเนน้
ผลลพัธใ์หเ้กิดกบันกัศกึษา โดยมีลกัษณะของการจดัการ เรียนรูท้ี่มุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนท่ี
มีความยืดหยุ่นตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา มุ่งพฒันา ศกัยภาพทางสมองของนกัศกึษา 
เช่น การคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการน าความรูไ้ป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้มุ่งพัฒนานักศึกษาให ้
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และมีวิจารณญาณในการเลือกขอ้มลูมาใชป้ระโยชน ์รวมทัง้สามารถ
พฒันาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ใชก้ระบวนการพฒันาความรบัผิดชอบของนกัศึกษา และฝึกความมี
วินัยในการท างานของนักศึกษา พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น การ
ท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ้ื่น การใหเ้กียรติผูอ้ื่น การรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น การช่วยเหลือซึ่งกนั
และกัน เป็นต้น มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและสามารถเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีและที่
เหมาะสมในการแสวงหาความรู ้มุ่งพฒันาใหน้กัศกึษามีทกัษะการสื่อสาร และการน าเสนอขอ้มลู
ที่น่าสนใจ และมุ่งพฒันาใหน้ักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ ท าใหน้ักศึกษาเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสุข สนุกสนาน มีส่วนร่วมไม่น่าเบื่อ ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนดีขึน้ส่งผลใหมี้ความพึง
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พอใจต่อการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบั จอหน์สนั (Johnson.1976; อา้งถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร. 2548, 
น. 14 - 15) ไดก้ล่าวถึงบทบาทและประโยชนข์องการฝึกอบรมว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพฒันาความรูแ้ละ
ทักษะความสามารถและทัศนคติของพนักงาน การฝึกอบรมจะช่วยปรับปรุงให้พนักงานมี
คณุสมบตัิที่จ  าเป็นต่อการท างานดีขึน้กว่าเดิม อนัจะส่งผลใหผ้ลผลิตเพิ่มสงูขึน้ทัง้ในดา้นปริมาณ
และคุณภาพ เช่นเดียวกับ โวลแมน (Wolman. 1979, p. 283) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจเป็น
ความรูส้ึกมีความสุข เม่ือเราไดผ้ลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความตอ้งการ (Needs) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) และ กิติมา ปรีดีดิลก (2529, น. 321 - 322) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูส้กึชอบหรือพอใจที่มีต่อองคป์ระกอบ และสิ่งจงูใจในดา้นต่าง ๆ ของงาน และเขา
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ดังนั้นการไดท้ ากิจกรรมที่ส่งเสริมใหเ้พิ่มพูนองค์
ความรู ้อย่างมีความสุขตามความตอ้งการและเป้าหมายที่วางไว ้จึงท าใหน้ักศึกษามีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกที่มีการออกแบบมาจากการการวิเคราะหค์วามตอ้งการ การจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย และตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาคณุลกัษณะเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร กาญจนการุณ 
(2559) ที่ศึกษาผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใชแ้ผนที่ความคิดของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี พบวา่ นกัศกึษากลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มและผ่าน
การอบรม มีความ พึงพอใจและไดร้บัประโยชนโ์ดยรวมจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก
ที่สดุ และจากผลการสะทอ้นเรยีนรูแ้บบยอ้นมองตนและใครค่รวญภายในของ นกัศกึษา ปรากฏวา่ 
นักศึกษามีการเรียนรูต้ามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง ประสงค ์(KMUTT-STUDENT QF)  
ในดา้นศกัยภาพความสามารถ ดงันี ้คือ การคิด อย่างมีเหตผุล (92.45%) การถ่ายทอดความคิด
และน าเสนอ (100%) การสื่อสาร (84.91%) และยงัมีการเรียนรูด้า้นอื่น ๆ (60.38%) อาทิเช่น ใน
เรื่องความเป็นผูน้  า ความสามคัคี และความคิดสรา้งสรรค ์ส  าหรบัขอ้เสนอแนะส าคญัจากการวิจยั 
คือ ควรมีการติดตามตรวจสอบผลการเรียนรู ้การน าแผนที่ความคิดไปใชใ้นทางปฏิบตัิ  จริงของ
นกัศกึษาผูเ้ขา้อบรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในการน าผลไปใช้ 

1. จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะการตัง้ค าถามมีความตอ้งการจ าเป็น (PNI = 
0.45) เนื่องจากเป็นคุณลกัษณะที่ก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ผูน้  าเชิงนวตักรรม
จะตอ้งเป็นนกัคิด คน้หามมุมองหรือแนวทางใหม่ ๆ ดงันัน้จึงควรพฒันาทกัษะการตัง้ค าถาม โดย
บูรณาการกิจกรรมดว้ยการส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งค าถามต่อสิ่ งต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะการตั้ง
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ค าถามจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิดแบบต่อยอดจากค าถามที่ตัง้ เพื่อใหเ้กิดการคิดนอก
กรอบและสรา้งสรรค ์ 

2. จากการศกึษา พบว่า คณุลกัษณะการสงัเกตมีความตอ้งการจ าเป็น (PNI = 0.34) 
เนื่องจากเป็นคณุลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัการเฝ้าดสูิ่งที่เกิดขึน้อย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพื่อการ
วิเคราะหห์รือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึน้นั้นกับสิ่งอื่น  ผู้น  าเชิงนวัตกรรมจะตอ้งสามารถ
มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตวั แลว้น ามาคิด การวิเคราะห ์ปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัตวัเองหรือคน
รอบขา้ง ดงันัน้จึงควรพฒันาทกัษะการสงัเกต โดยสง่เสรมิใหน้กัศกึษาสนใจต่อสิ่งรอบตวั ของการ
สงัเกตเพื่อหาขอ้คน้พบใหม่ควรท าควบคูก่นัไปกบัการตัง้ค าถาม 

3. จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะการเช่ือมโยงมีความตอ้งการจ าเป็น  (PNI = 
0.30) เนื่องจากเป็นคณุลกัษณะที่เป็นการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ ผูน้  าเชิงนวตักรรมจะตอ้ง
สามารถเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน ซึ่งความเช่ือมโยงนั้นสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ หรือ
แนวคิดใหม่ ๆ ตามมา ดงันัน้จึงควรพฒันาทกัษะเช่ือมโยงส าหรบัความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ทัง้ที่มี
ความสมัพนัธห์รอืไม่เก่ียวขอ้งกนั เพื่อใหเ้กิดมมุมองที่หลากหลายมิติ 

4. จากการศกึษา พบว่า คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่ายมีความตอ้งการจ าเป็น (PNI 
= 0.29) เนื่องจากเป็นคณุลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธท์ี่มีต่อกนั ผูน้  าเชิงนวตักรรมจะตอ้ง
ประสานสมัพนัธส์ิ่งต่าง ๆ เพื่อพฒันาไปแนวคิดใหม่เชิงสรา้งสรรค ์ดงันัน้จึงควรพฒันาความรูใ้น
ลกัษณะที่หลากหลาย โดยเรียนรูจ้ากพนัธมิตรหรือบุคคลอื่น เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนและเกิด
ประสบการณ ์กระตุน้ความคิดแนวปฏิบตัิใหม่ หรือคิดคน้นวตักรรมใหม่ 

5. จากการศึกษา พบว่า คุณลักษณะการทดลองมีความตอ้งการจ าเป็น (PNI = 
0.23) เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่เก่ียวขอ้งกับการลงมือปฏิบัติโดยใชท้ักษะต่าง ๆ เพื่อคน้หา
ค าตอบ ค้นหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ที่ท  าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือส่วนร่วม ผู้น  าเชิง
นวตักรรมจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดปัญหาและสมมติฐาน คน้ควา้ ทดลอง และสรุปผล 
ดงันัน้จึงควรพฒันาทกัษะการตัง้สมมติฐาน ต่าง ๆ คน้ควา้ทดลอง และพรอ้มที่จะเรียนรูแ้ละแกไ้ข
สิ่งที่ผิดพลาด เพื่อน าความคิดนัน้มาทดลอง ท าใหเ้กิดการตกผลกึทางความคิดชดัเจนขึน้ 

6. จากการศึกษา พบว่า ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้  มี
กระบวนการสรา้งที่เป็นขัน้ตอน และมีองคป์ระกอบครบถว้นตามรูปแบบการฝึก ดงันัน้ผูท้ี่จะน าชดุ
ฝึกอบรมนีไ้ปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาระหว่าง
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การใช้ชุดฝึกอบรม สามารถถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรูอ้ย่างเต็ม
ความสามารถของตนเอง   

7. จากการศึกษา พบว่า ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้มี
ประสิทธิผลและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม (Post-
test) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (Pre-test) โดย
คุณลกัษณะดา้นการทดลองมีความส าคัญมากที่สดุ ดงันัน้จึงควรน าชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา มาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาบัณฑิตใหเ้กิด
คณุลกัษณะของนกัประดิษฐ์ผ่านวิธีการทดลอง เพื่อสรา้งบณัฑิตท่ีมีคณุภาพเขา้สูต่ลาดแรงงานใน
อนาคต  

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรมของ

นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้กับผูท้ี่ผ่านการอบรมจากชุดฝึกอบรม
การเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม เพื่อสังเกตพัฒนาการของการเป็นผูน้  าที่มี
คณุลกัษณะเชิงนวตักรรมและเพื่อทราบว่าสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการอบรมไปพฒันางานใน
องคก์รที่ตนเองสงักดัอยู่ไดห้รอืไม่ 

2. ควรท าวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อศกึษาความจ าเป็นของการมีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้รวมถึงสถาบนัศึกษาใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อพฒันางานวิจยันีใ้หมี้ความเขม้ขน้มากยิ่ งขึน้อนัจะเป็น
ประโยชนต์่อวงการการศกึษาในวงกวา้งตอ่ไป 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิง
นวตักรรม หรือศกึษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม เพื่อน าขอ้มลูมาพฒันาต่อไป 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

สรุปการประเมินความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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สรุปการประเมินความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เร่ือง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
สรปกุารประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจยัเรื่อง การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ

ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่ 1 เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของคุณลกัษณะ
ภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
ผูเ้ช่ียวชาญใหพ้ิจารณาวา่ขอ้ความในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั ซึ่งท าการประเมินความเที่ยงตรง โดยก าหนดเกณฑใ์นการ
พิจารณาความเที่ยงตรง ดงันี ้
  คะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ  
  คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการ  
  คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่เนือ้หาของขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ 
 เม่ือด าเนินการเสรจ็แลว้น ามาหาค่า IOC พิจารณาขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ความกบัเนือ้หาท่ีตอ้งการวดั ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป มาใชก้ าหนดเป็นขอ้ความในแบบสอบถาม
ส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ข้อความในแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปช้อความ ข้อเสนอแน
ะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

น าไปใช ้ ตดั
ออก 

คุณลักษณะการเชื่อมโยง 

1.นกัศกึษาสามารถเลือกสรรของสองสิ่งมารวมกนัเพื่อ
สรา้งเป็นสิ่งใหม่ได ้

 
1 4 0.8 ✓ 

  

2.นกัศกึษาสามารถท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ้ื่นที่มี
ความสามารถที่หลากหลายได ้

  
5 1.0 ✓ 

 
แกค้ าส าคญั 

3.นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคง์านจากการน า
ประสบการณท์ี่แปลกใหม่และหลากหลายมาประยกุตไ์ด ้

1 2 2 0.4 
 

✓ ตดัออก 
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ข้อความในแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปช้อความ ข้อเสนอแน
ะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

น าไปใช ้ ตดั
ออก 

4.นกัศกึษาสามารถคิดคน้สรา้งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เกิดจาก
การตกผลกึองคค์วามรูร้ว่มกนัระหวา่งบคุคล โดยใช้
กระบวนการทางปัญญาได ้

  5 1.0 ✓   

5.นกัศกึษาสามารถคน้พบค าตอบที่ถกูตอ้งดว้ยการตัง้
ค าถามดว้ยความมั่นใจเพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมโดย
เช่ือมโยงองคค์วามรูไ้ด ้

 1 4 0.8 ✓  แกไ้ขค า
ส าคญั 

6.นกัศกึษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการ
เช่ือมโยงประสบการณก์บัผูอ้ื่นได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

7.นกัศกึษาไดร้บัประสบการณท์ี่หลากหลายจากการ
เช่ือมโยงความคิดซึง่กนัและกนัได ้

1 1 3 0.4 
 

✓ ตดัออก 

8.นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็น
พืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิด และปฏิบตัิงานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

9.นกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบ เพื่อให้
การเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  
5 1.0 ✓ 

  

10.นกัศกึษาสามารถปรบักระบวนการคิดเพื่อใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงความรูแ้ละประสบการณท์ี่หลากหลายได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

คุณลักษณะการตัง้ค าถาม 
1.นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามที่แปลกใหม่แตกตา่งจาก
ความเคยชินเดิมเพื่อสะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ 

 
2 3 0.6 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 

2.นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเรา้ให้
เกิดมมุมองที่แตกต่างออกไป 

1 
 

4 0.6 ✓ 
 

แกค้ าใน
ประโยค 

3.นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ได ้จากการตัง้
ค าถามที่สง่เสรมิใหเ้กิดจินตนาการที่ประมวลสถานการณ์
เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

4.นกัศกึษาใชป้ระโยชนท์ี่ไดจ้ากการสงสยั แลว้ตัง้ค  าถาม
ที่เขา้ใจ เขา้ถึงเพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

5.นกัศกึษาสามารถคน้พบความรูใ้หม่ที่เป็นที่มาของนกั
สรา้งสรรคห์รอืนวตักรได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

6.นกัศกึษาควรมีทศันคติที่ดีตอ่ผูซ้กัถามและเปิดใจรบัฟัง 
กลา้โตแ้ยง้ในสิ่งที่ตอ้งการได ้

 
1 4 0.8 ✓ 

 
ตดัออก 

7.นกัศกึษาที่รูจ้กัตัง้ค  าถามจะช่วยใหเ้กิดความกลา้ที่จะ
ปรบัเปลี่ยนและกา้วขา้มขีดจ ากดั 

 
1 4 0.8 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 
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ข้อความในแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปช้อความ ข้อเสนอแน
ะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

น าไปใช ้ ตดั
ออก 

8.นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ทา้ทาย ท าใหไ้ด้
คน้พบค าตอบและขอ้มลูใหม่ๆ 

  5 1.0 ✓   

9.นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ทา้ทาย ท าใหไ้ด้
คน้พบค าตอบและนวตักรรมได ้

 2 3 0.6 ✓   

10.นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถามที่ทา้ทาย ท าใหไ้ด้
คน้พบค าตอบและการพฒันาได ้

 1 4 0.8 ✓   

คุณลักษณะการสังเกต 

1.นกัศกึษาสามารถใชก้ารสงัเกตสิ่งต่าง ๆ รอบขา้งและ
คน้พบวิธีการที่แตกตา่งในการแกปั้ญหาได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

2.นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมจากกระบวนการ
ในการสงัเกตจนคน้พบแนวทางใหม่ได ้

1 1 3 0.4  ✓ ตดัออก 

3.นกัศกึษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบโดยใชก้ารสงัเกต
และการการวิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้  าตอบที่ถกูตอ้ง 

 
1 4 0.8 ✓ 

  

4.นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองใหม้ีทกัษะเป็นผูท้ี่ถ่ีถว้น
ในรายละเอียด และกระตุน้ใหเ้กิดความสงสยัใครรู่ ้

1 
 

4 0.6 ✓ 
 

แกค้ าใน
ประโยค 

5.นกัศกึษาสามารถแสวงหาเหตผุลต่าง ๆ จนคน้พบความ
ตอ้งการสว่นลกึและตรงกบัค าตอบที่คาดหวงั 

 
2 3 0.6 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 

6.นกัศกึษาคน้พบว่าการสงัเกตเป็นกระบวนการในการ
คน้หาความจรงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  
5 1.0 ✓ 

  

7.นกัศกึษาสามารถอธิบายไดว้่าการสงัเกตเป็นตน้ทาง
ของการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

  
5 0.8 ✓ 

  

8.นกัศกึษาสามารถพฒันาพฤติกรรมการสงัเกต
เปลี่ยนเป็นทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

 
2 3 0.6 ✓ 

  

9.นกัศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการสงัเกต 
มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งนวตักรรมได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

10.นกัศกึษาสามารถเกิดการเรยีนรูว้่านวตักรรม คือ
ผลลพัธข์องการสงัเกตที่ท  าอย่างมีระบบ 

 
1 4 0.8 ✓ 

  

คุณลักษณะการสร้างเครือข่าย 
1.นกัศกึษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้นเพื่อใหเ้กิด
ความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรมได ้

  5 1.0 ✓ 
  

2.นกัศกึษาสามารถน าความหลากหลายของผูอ้ื่นมาสรา้ง
เป็นระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงานได ้

  5 1.0 ✓   
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ข้อความในแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปช้อความ ข้อเสนอแน
ะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

น าไปใช ้ ตดั
ออก 

3.นกัศกึษาสามารถยอมรบัความแตกตา่งของผูอ้ื่น เพราะ
เห็นคณุคา่ของการสรา้งเครอืข่าย 

  5 1.0 ✓   

4.นกัศกึษาสามารถพฒันานวตักรรมหรอืสิ่งที่คน้คิดขึน้
ใหม่ โดยใชเ้ครอืข่ายสงัคมและศาสนาได ้

  5 1.0 ✓  แกค้ าใน
ประโยค 

5.นกัศกึษาสามารถสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รดว้ย
การแสวงหาความรว่มมือได ้

1 1 3 0.4  ✓ ตดัออก 

6.นกัศกึษาเขา้ใจการคิดคน้แนวปฏิบตัิในการท างาน
รว่มกบัเครอืข่าย จนน าไปสูก่ารคิดคน้นวตักรรมที่ขยายผล
ในวงกวา้ง 

 2 3 0.6 ✓   

7.นกัศกึษาสามารถขยายความคิดรว่มกบัผูอ้ื่น เพื่อได้
มมุมองที่สะทอ้นกลบัแตกต่างหลากหลาย 

 1 4 0.8 ✓   

8.นกัศกึษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบัผูค้นใชใ้นการสื่อสาร
เพราะเห็นวา่เป็นความส าคญัของการสรา้งเครอืข่าย 

  5 1.0 ✓   

9.นกัศกึษาสามารถสรา้งมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีในการสรา้ง
เครอืข่ายที่มีประสิทธิภาพได ้

1 1 3 0.4  ✓ ตดัออก 

10.นกัศกึษาสามารถสรา้งตนเองใหม้ีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีจน
กลายเป็นแม่เหลก็ของสงัคมได ้

  5 1.0 ✓   

คุณลักษณะการทดลอง 
1.นกัศกึษาสามารถแสดงสญัลกัษณท์ี่สะทอ้นการมี
พฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์

 
1 4 0.8 ✓ 

  

2.นกัศกึษาสามารถคน้พบวา่การทดลองเป็นวิธีการที่ดี
ที่สดุในการแสวงหาค าตอบที่ถกูตอ้งได ้

1 1 3 0.4 
 

✓ ตดัออก 

3.นกัศกึษาสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การทดลองอาจตอ้งใช้
ระยะเวลาและระยะเวลาที่ยาวนาน แต ่
ผลส าเรจ็คือการคน้พบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได ้

 
2 3 0.6 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 

4.นกัศกึษาสามารถน าความคิดในจินตนาการมาสรา้ง
ตน้แบบของนวตักรรมได ้

 
1 4 0.8 ✓ 

  

5.นกัศกึษาเกิดคณุลกัษณะของนกัประดิษฐ์ ผ่านวิธีการ
ในการทดลองได ้

 
1 4 0.8 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 

6.นกัศกึษาน าความคิดทดลองการสรา้งตน้แบบขึน้ และ
น าไปทดสอบจนความคิดเกิดความชดัเจน 

1 1 3 0.4 
 

✓ ตดัออก 
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ข้อความในแบบสอบถาม สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปช้อความ ข้อเสนอแน
ะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

น าไปใช ้ ตดั
ออก 

7.นกัศกึษาคน้พบว่าถา้ไม่มีการพิสจูนห์รอืไม่มีการทดลอง
ก็ไม่สามารถเกิดนวตักรรมได ้

 
1 4 0.8 ✓ 

  

8.นกัศกึษาคน้พบว่ากวา่จะประสบผลส าเรจ็และได้
นวตักรรมจะตอ้งผ่านการทดลองเป็นจ านวนมาก 

 
1 4 0.8 ✓ 

 
แกค้ าใน
ประโยค 

9.นกัศกึษาคน้พบว่าการทดลองเป็นระบบสากลที่ผ่านการ
พิสจูนม์าแลว้วา่สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้

  
5 1.0 ✓ 

  

10.นกัศกึษาสามารถสรุปเป็นองคค์วามรูไ้ดว้่าการทดลอง
ที่เป็นระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

  1 4  0.8 ✓     

 
ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
 -มีความซ า้ซอ้นของค าเกิดขึน้ อาจท าใหก้ารตีความหมายเปลี่ยน ควรแกไ้ขค าใหมี้ความ
สอดคลอ้ง 

-ควรทบทวนนิยามศัพท์ให้ตรงกับบริบทในการวิจัย  และจึงปรับข้อค าถามอีกครั้ง 
เนื่องจากในหลายขอ้ค าถามยงัไม่ชดัเจน  ผูต้อบแบบสอบถามอาจเกิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนได ้
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวงัคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงินวัตกรรม
ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน3จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวงัคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงินวัตกรรม
ส าหรับนักศกึษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  
 แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อประโยชน์
ในการน าผลการส ารวจสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัไปใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆที่จะ
เป็นประโยชนส์งูสดุต่อนกัศกึษา จงึขอความจากท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน 
 
ค าชีแ้จง : โปรดระบุเคร่ืองหมายถูก  ✓  ในช่อง      ทีต่รงกับค าตอบของทา่น 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ  1)ชาย        2)หญิง  

2. อายุ                      1) ต ่ากวา่18 ปี         2) 18-19 ปี        3) 20-21 ปี        4) 21 ปีขึน้ไป 

 3.  คณะ          1) ศกึษาศาสตร ์                               2) ครุศาสตร ์

                                      2) วิทยาการจดัการ         3)  วิทยาศาสตรแ์ละระบบ

เทคโนโลยีและ 

4) มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์       6) ศิลปศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

7) อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................ 

4,  สถาบันทีสั่งกัด      

1) มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี           

2) มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

                 3) มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์          

4) มหาวทิยาลยัฟาฎอนี 



  179 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินนี้เป็นแบบส ารวจสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง
คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  
         ผูว้ิจยัก าหนดค่าน า้หนกัคะแนนและค าอธิบายในการตอบขอ้ค าถาม ดงันี ้ 

5     หมายถึง        สภาพดงักล่าวเป็นสภาพที่เป็นจริง/ความคาดหวงั อยู่ในระดบัมากที่สดุ
        

4     หมายถึง        สภาพดงักลา่วเป็นสภาพที่เป็นจรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบัมาก 
3     หมายถึง        สภาพดงักลา่วเป็นสภาพที่เป็นจรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบัปานกลาง 
2      หมายถึง       สภาพดงักลา่วเป็นสภาพที่เป็นจรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบันอ้ย 
1      หมายถึง       สภาพดงักลา่วเป็นสภาพที่เป็นจรงิ/ความคาดหวงั อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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                           รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 

 

ระดับสภาพความ
คาดหวังคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

คุณลักษณะการเชื่อมโยง 
1.นกัศกึษาสามารถเลือกสรรของสองสิ่งมา 
รวมกนัเพื่อสรา้งเป็นสิ่งใหม่ได ้

          

2.นกัศกึษาสามารถท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ้ื่นที่มี 
ความสามารถที่หลากหลายได ้

          

3.นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ จากการ 
ตัง้ค าถามที่สง่เสรมิใหเ้กิดจินตนาการที่ประมวล 
สถานการณเ์พื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ  ได ้

          

4.นกัศกึษาสามารถคน้พบค าถามที่ถกูตอ้ง 
ดว้ยการตัง้ค าถามดว้ยความมั่นใจ เพื่อพฒันา 
เป็นนวตักรรมโดยเช่ือมโยงไดอ้งคค์วามรูไ้ด ้

          

5.นกัศกึษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็น 
การเชื่อมโยงประสบการณก์บัผูอ้ื่นได ้

          

6.นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิด 
และปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

          

7.นกัศกึษาสามารถปรบักระบวนการคิด เพื่อให ้
เกิดการเช่ือมโยงความรูแ้ละประสบการณ ์
ที่หลากหลายได ้

          

8.นกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบ 
เพื่อใหก้ารเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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                           รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 

 

ระดับสภาพความ
คาดหวังคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

คุณลักษณะการตัง้ค าถาม 
1.นักศึกษาสามารถตั้งค าถามที่ แปลกใหม่
แตกต่ างจากความเคยชิน เดิม เพื่ อสะท้อน
ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ 

          

2.นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
และเรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกตา่งออกไป 

          

3.นักศึกษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่ง ใหม่ ๆ จากการ
ตั้งค าถามทีส่งเสริมให้เกิดจิตนาการที่ประมวล
สถานการณ ์เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้

          

4.นกัศึกษาใชป้ระโยชนท์ี่ไดจ้ากการสงสยัแลว้ตัง้
ค าถามที่เขา้ใจ เขา้ถึงเพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

          

5.นกัศึกษาสามารถคน้พบความรูใ้หม่ที่เป็นที่มา
ของนกัสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมได ้

          

6.นักศึกษาที่รูจ้ักตั้งค าถามจะช่วยใหเ้กิดความ
กลา้ที่จะปรบัเปลี่ยนและกา้วขา้มขีดจ ากดั 

          

7.นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าให้
ไดค้น้พบค าตอบและขอ้มลูใหม่ ๆ 

          

8.นกัศกึษาคน้พบวา่การตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าให้
ไดค้น้พบค าตอบและนวตักรรมได ้

          

9. นักศึกษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ถา้ทายท า
ใหไ้ดค้น้พบค าตอบและการพฒันาได ้
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                           รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 

 

ระดับสภาพความ
คาดหวังคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

คุณลักษณะการสังเกต 
1.นกัศกึษาสามารถใชก้ารสงัเกตสิ่งตา่งๆ 
รอบขา้งและคน้พบวิธีการที่แตกตา่งในการแก ้
ปัญหาได ้

          

2. นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีระบบโดยใชก้าร
สังเกตและการการวิเคราะหเ์พื่อให้ไดค้  าตอบที่
ถกูตอ้ง 

          

3. นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะเป็น
ผูท้ี่ถ่ีถว้นในรายละเอียดและกระตุน้ใหเ้กิดความ
สงสยัใครรู่ ้

          

4. นักศึกษาสามารถแสวงหาเหตุผลต่าง ๆ จน
คน้พบความตอ้งการส่วนลกึและตรงกบัค าตอบที่
คาดหวงั 

          

5. นกัศึกษาคน้พบว่าการสงัเกตเป็นกระบวนการ
ในการคน้หาความจรงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

          

6.  นกัศึกษาสามารถอธิบายไดว้่าการสงัเกตเป็น
ตน้ทางของการคิดสรา้งสรรคน์วตักรรม 

          

7. นกัศึกษาสามารถพฒันาพฤติกรรมการสงัเกต
เปลี่ยนเป็นทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

          

8. นักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการสงัเกต
มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งนวตักรรมได ้

          

9. นักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรูว้่านวัตกรรม
คือ ผลลพัธข์องการสงัเกตที่ท  าอย่างมีระบบ 
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                           รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 

 

ระดับสภาพความ
คาดหวังคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

คณุลกัษณะการทดลอง 
1.นกัศกึษาสามารถแสดงสญัลกัษณท์ี่สะทอ้น 
การมีพฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์

          

2. นักศึกษาสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการทดลอง
อาจต้องใช้ระยะเวลาและเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน แต่ผลส าเร็จคือการคน้พบสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ได ้

          

3. นักศึกษาสามารถน าความคิดในจินตนาการ
มาสรา้งตน้แบบของนวตักรรมได ้

          

4. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะของระบบของนัก
ประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการทดลองได ้

          

5. นักศึกษาคน้พบว่าถ้าไม่มีการพิสูจน์หรือไม่มีการ
ทดลองก็ไม่สามารถเกิดนวตักรรม 

          

6. นกัศกึษาคน้พบว่ากว่าจะประสบผลส าเรจ็และ
ไดน้วัตกรรมจะตอ้งผ่านการทดลองเป็นจ านวน
มาก 

          

7. นกัศึกษาคน้พบว่าการทดลองเป็นระบบสากล
ที่ ผ่ านพิ สูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์
นวตักรรมได ้

          

8. นกัศกึษาสามารถสรุปเป็นองคค์วามรูไ้ดว้า่การ
ทดลองที่ เป็ น ระบบ เป็ นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
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                           รายการ 

ระดับสภาพปัจจุบัน
คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม 

 

ระดับสภาพความ
คาดหวังคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 
1.นกัศกึษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้น 
เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรมได ้

          

2. นักศึกษาสามารถน าความหลากหลายของ
ผูอ้ื่นมาสรา้งเป็นระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ได ้

          

3. นักศึกษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของ
ผูอ้ื่น เพราะเห็นคณุค่าของการสรา้งเครือข่าย 

          

4. นกัศกึษาสามารถพฒันานวตักรรมหรือสิ่งที่คิด
ขึน้ใหม่โดยใชเ้ครือข่ายสงัคมและศาสนาได ้

          

5. นักศึกษาเข้าใจการคิดค้นแนวปฏิบัติในการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายจนน าไปสู่การคิดค้น
นวตักรรมที่ขยายผลในวงกวา้ง 

          

6.  นักศึกษาสามารถขยายความคิดรว่มกับผูอ้ื่น
เพื่ อได้มุมมองที่ สะท้อนกลับความแตกต่าง
หลากหลาย 

          

7. นักศึกษาเกิดอุปนิสัยในการคบกับผูค้นใชใ้น
การสื่อสารเพราะเห็นว่าเป็นความส าคญัของการ
สรา้งเครือข่าย 

          

8. นักศึกษาสามารถสร้างตนเองให้มีมนุษย์
สมัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหลก็ของสงัคมได ้

          

 
 



  185 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจประเมินชุดฝึกอบรม 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

สรุปการประเมินความสอดคล้องของรายละเอยีดการจัดกิจกรรม 
ชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงินวัตกรรมของนักศกึษา

สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ้
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต ้

  

1. รศ.ดร.สนัติ ตันตระกูล  ภาควิชาครุศาสตรว์ิศวกรรม คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและ

ระบบเทคโนโลยีและพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2. รศ.ดร.คนัธรส แสนวงศ ์อาจารยว์ิทยาลยัระบบเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั

ระบบเทคโนโลยีและพระจอมเกลา้เจา้พระนครเหนือ 

3. รศ .ดร.ธี รศัก ดิ์  อุป ไมยอ ธิชัย   หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒ นาการศึกษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

4. ผศ.ดร.อังคณา กุลนภาดล สาขาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์ 

5. ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพเ์จรญิ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

6. ผศ.ดร.นักรบ หมีแ้สน อาจารย ์อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑิต 

7. ดร.สกุล เกียรติ์จีรวิรตัน์  รองผูอ้  านวยการ ศูนยพ์ัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ 

คณะบรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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การประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงินวัตกรรมของนักศกึษา

สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ้
 

สรปุการประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
เป็นประโยชนต์่อการพัฒนารูปแบบการอบรมส าหรบันักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผูน้  าในระดับสูง  และเขา้สู่
ตลาดแรงงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญใหพ้ิจารณาว่าขอ้ความในแบบสอบถามมี
ความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งท าการประเมินความเที่ยงตรง โดย
ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเที่ยงตรง ดงันี ้
  คะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
  คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม   
 คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
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ตอนที่ 1 รายละเอียดชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

รายการ สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

1.วตัถปุระสงค ์  2 5 0.7 วตัถุประสงคน์่าจะเพื่อใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมสามารถแสดง
พฤติกรรมหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรม ไม่น่าใช่การอธิบาย 
เช่น แสดงออกถึงภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรม 

2.กลุม่เปา้หมาย   5 1.0  
3.ตวัชีว้ดั  1 6 0.85 ควรสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
4.เปา้หมาย  1 6 0.85 ควรสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
5.โครงสรา้งชดุฝึกอบรม   7 1.0  
6.ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอดคลอ้ง 

  7 1.0  

7.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  2 5 0.7 ที่ ม าของระยะเวลาด า เนิ น
กิจกรรมไม่ชดัเจน 

8.สถานที่ด  าเนินกิจกรรม   7 1.0  
9.ขัน้ตอนการจดักิจกรรม   7 1.0  
10.เกณฑก์ารประเมิน  1 6 0.85 เกณฑ์ไม่ชัดเจน ควรปรบัปรุง

แกไ้ขใหมี้ความชดัเจน 
11.แผนการจดักิจกรรม   7 1.0  
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ตอนที ่2 หน่วยการฝึกอบรม 
รายการ สรุปผลการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้

ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้
ง 

(+1) 

1.หน่วยการฝึกอบรมที ่1 คุณลักษณะการตัง้ค าถาม 
   1.1 ช่ือกิจกรรม  1 6 0.85 ปรบัช่ือใหท้นัสมยั  

เชิญชวน 
   1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม  1 6 0.85 ที่มาไม่ชดัเจน 
   1.3 สาระส าคญั   7 1.0  
   1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม   7 1.0  
  1.5 เปา้หมาย  1 6 0.85  
  1.6 แนวทางการจดักิจกรรม   7 1.0 ควรเพิ่มความทนัสมยั 
   1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   7 1.0  
   1.8 วสัดอุปุกรณ ์   7 1.0  
   1.9 การวดัและประเมินผล   7 1.0  
   1.10 ใบกิจกรรมหรือใบงาน   7 1.0  
2.หน่วยการฝึกอบรมที ่2 คุณลักษณะการสังเกต 
   1.1 ช่ือกิจกรรม   7 1.0 ปรบัช่ือใหท้นัสมยั 
   1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม  1 6 0.85 ที่มาไม่ชดัเจน 
   1.3 สาระส าคญั   7 1.0  
   1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม   7 1.0  
  1.5 เปา้หมาย   7 1.0  
  1.6 แนวทางการจดักิจกรรม  1 6 0.85 ควรเพิ่มความทนัสมยั 
   1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   7 1.0  
   1.8 วสัดอุปุกรณ ์   7 1.0 น่าจะใชค้ าวา่ “สื่อและสิ่ง

ประกอบการท ากิจกรรม” 
   1.9 การวดัและประเมินผล   7 1.0  
   1.10 ใบกิจกรรมหรือใบงาน  1 6 0.85  
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รายการ สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้ง 

(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้
อง 
(+1) 

3.หน่วยการฝึกอบรมที ่3 คุณลักษณะการเช่ือมโยง 
   1.1 ช่ือกิจกรรม   7 1.0  
   1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม  1 6 0.85 ควรเท่ากนั 
   1.3 สาระส าคญั   7 1.0  
   1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม   7 1.0  
  1.5 เปา้หมาย   7 1.0  
  1.6 แนวทางการจดักิจกรรม   7 1.0  
   1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   7 1.0 ขัน้สรุปขอ้ 1 ยา้ยมาเป็นขัน้

ด าเนินกิจกรรม 
   1.8 วสัดอุปุกรณ ์  1 6 0.85  
   1.9 การวดัและประเมินผล   7 1.0  
   1.10 ใบกิจกรรมหรือใบงาน   7 1.0  
4.หน่วยการฝึกอบรมที ่4 คุณลักษณะการสร้างเครือข่าย 
   1.1 ช่ือกิจกรรม   7 1.0  
   1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม   7 1.0 ควรเท่ากนั 
   1.3 สาระส าคญั   7 1.0  
   1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม   7 1.0  
  1.5 เปา้หมาย   7 1.0  
  1.6 แนวทางการจดักิจกรรม   7 1.0  
   1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   7 1.0 ขัน้สรุปขอ้ 1 ยา้ยมาเป็นขัน้

ด าเนินกิจกรรม 
   1.8 วสัดอุปุกรณ ์ 1  6 0.7  
   1.9 การวดัและประเมินผล   7 1.0  
   1.10 ใบกิจกรรมหรือใบงาน   7 1.0  
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รายการ สรุปผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ไม่
สอดคลอ้ง 
(-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้
อง 
(+1) 

5.หน่วยการฝึกอบรมที ่5 คุณลักษณะการทดลอง 
   1.1 ช่ือกิจกรรม  1 6 0.85 ใชช่ื้อที่ทนัสมยั เชิญชวน 
   1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม  1 6 0.85 ที่มาไม่ชดัเจน 
   1.3 สาระส าคญั   7 1.0  
   1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม   7 1.0  
  1.5 เปา้หมาย   7 1.0  
  1.6 แนวทางการจดักิจกรรม   7 1.0 ควรเพิ่มความทนัสมยั 
   1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม   7 1.0  
   1.8 วสัดอุปุกรณ ์  1 6 0.85 น่าจะใชค้ าวา่ “สื่อและสิ่ง

ประกอบการท ากิจกรรม” 
   1.9 การวดัและประเมินผล   7 1.0  
   1.10 ใบกิจกรรมหรือใบงาน   7 1.0  
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ตอนที่ 3 แบบประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม) 
 

รายการ สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้ง 
(+1) 

1.ก า รตั้ ง ค า ถ าม  ห ม าย ถึ ง 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ส ม ร ร ถ น ะ 
บุ ค ลิ ก ภ าพ  บ ท บ าท  แ ล ะ
ลักษณ ะที่ สะท้อนความคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ไดน้ัน้ เกิดจาก
การตงัค าถามอย่างถกูตอ้ง 

  7 1.0  

2.ค าถามที่ เรา้ให้เกิดมุมมองที่
แตกต่างออกไป ช่วยท้าทาย
ความคิ ด ให้อ อกจากกรอบ
ความคิด 

  7 1.0  

3.การตั้ งค าถ ามที่ ดี ค ว รจ ะ
ก าหนดกรอบแนวคิดก่อนการ
สรา้งชุดค าถาม เพื่อรบัประกัน
ความผิดพลาด 

  7 1.0  

4.ผู้บริหารควรเป็นต้นแบบใน
การตั้งค าถามต่าง ๆ สนับสนุน
ใหมี้การสอบถาม มีทัศนคติที่ดี
ตอ่ผูซ้กัถาม 

  7 1.0  

5.ก า ร สั ง เ ก ต  ห ม า ย ถึ ง 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ส ม ร ร ถ น ะ 
บุ ค ลิ ก ภ าพ  บ ท บ าท  แ ล ะ
ลักษณะที่ สะท้อนการท าตัว
เสมือนนักมานุษยวิทยาหรือนัก
พฤติกรรมศาสตร ์

  7 1.0  
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รายการ สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้ง 
(+1) 

6.การสงัเกตเป็นกระบวนการ
ในการเรยีนรูห้นึ่งที่จ  าเป็น แต่
อาจไม่จ ากดัวา่นกันวตักรรม
จ าเป็นตอ้งมีสิ่งนีเ้สมอไป 

  7 1.0  

7.ผลส าเรจ็ทางนวตักรรมไม่
สามารถใชก้ระบวนการในการ
สงัเกตเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็
ได ้

  7 1.0  

8.การค้นพบความต้องการ
ส่วนลึกและความคาดหวังที่
ซ่อนเรน้ของลกูคา้ มาจากการ
เฝา้สงัเกต 

  7 1.0  

10.ผู้ ที่ ส า ม า รถ ร้อ ย เรี ย ง 
บูรณาการ ประสบการณ์ดา้น
ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวนั้น  จะ
ส าม ารถค้น พ บ ความ คิ ด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ได ้

  7 1.0  

11.ก า ร ส ร้ า ง ที ม ง า น ที่
ประกอบดว้ยคนหลากหลาย
วิชาชีพจากฝ่ายต่าง ๆ ถือเป็น
แห ล่ งพ ลั งค ว าม คิ ด ที่ จ ะ
ขบัเคลื่อนไปสูน่วตักรรมได ้

  7 1.0  

12.องค์กรควรสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นัอย่าง
กว้างขวาง หรือจัด Sharing 
Forum 

  7 1.0  

13.เครือข่าย คือ การรวมกัน
ของบุคคลหลายคนแต่อาจไม่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ค ว า ม
หลากหลาย 

  7 1.0  
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รายการ สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้ง 
(+1) 

14.การมีเครอืข่ายสมัพนัธ ์
หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ 
บคุลิกภาพ บทบาท และ
ลกัษณะที่สะทอ้นการท าความ
รูจ้กักบัผูค้นหลากหลายสาขา
อาชีพ 

  7 1.0  

15.เครือข่ายของนกันวตักรรม
ตอ้งเป็นเครอืข่ายที่เป็นสายงาน
ที่มีประสบการณแ์ละองคค์วามรู้
เดียวกนั 

  7 1.0  

16.เครือข่ายท าใหเ้กิด 
“ความคิดกระตุน้ความคิด” ต่าง
ฝ่ายไดป้ระโยชนใ์นการคิดคน้
แนวปฏิบตั ิ

  7 1.0  

17.ก า ร ท ด ล อ ง  ห ม า ย ถึ ง 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ส ม ร ร ถ น ะ 
บุ ค ลิ ก ภ าพ  บ ท บ าท  แ ล ะ
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส ะ ท้ อ น ก า ร มี
พฤติกรรมของนกัวิทยาศาสตร ์

  7 1.0  

19.การทดลองเป็นขบวนการ
ท างวิ ท ย าศ าสต ร์ไม่ มี ส่ วน
เก่ี ยวข้องใด  ๆ  กับการสร้าง
คุณ ลั กษณ ะภาวะผู้ น  า เชิ ง
นวตักรรมเลย 

  7 1.0  

20.การน าความคิดมาทดลอง
โดยการสรา้งตน้แบบขึน้มา และ
น าความคิดเบือ้งต้นไปทดลอง
กับบางกลุ่ม ซึ่งลว้นแลว้แต่ช่วย
ท าให้เกิดความคิดที่ควบแน่น
และชดัเจนขึน้ ดงันัน้องคก์รควร
สนั บ ส นุ น ให้พ นั ก งาน กล้ า
ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ  

  7 1.0  
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ตอนที่ 4 เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Rubrics กิจกรรมการฝึกอบรม (เกณฑก์ารประเมิน
กิจกรรมระหว่างฝึกอบรม) 

รายการ สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้ง 
(+1) 

1. ห น่ ว ย ฝึ ก อ บ รม ที่  1 
คุณ ลักษณะด้ านการตั้ ง
ค าถาม 
การสังเกตเพื่อเปรียบเทียบ
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
สิ่งประดิษฐ์ในอดีตกบัปัจจบุนั 

  7 1.0  

2. ห น่ ว ย ฝึ ก อ บ รม ที่  2 
คุณลักษณะด้านการสังเกต 
ก า ร อ ธิ บ า ย ใ ห้ เ ห็ น
ความส าคัญของการสังเกต
และให้รายละเอียดของสิ่งที่
พบจากการสงัเกต 

  7 1.0  

3. ห น่ ว ย ฝึ ก อ บ รม ที่  3 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น ก า ร
เช่ือมโยง 
อธิบายการเช่ือมโยงสองสิ่ง
เขา้ดว้ยกนั 

  7 1.0  

4. ห น่ ว ย ฝึ ก อ บ รม ที่  4 
คุณลักษณะด้านการสร้าง
เครือข่าย 
การออกแบบวิธีการในการ
สรา้งเครอืข่าย 

  7 1.0  

5. ห น่ ว ย ฝึ ก อ บ ร ม ที่  5 
คณุลกัษณะดา้นการทดลอง 
การอธิบายใหเ้ห็นถึงความคิด
ข อ ง ต น เ อ ง เ ก่ี ย ว กั บ
ประสบการณ์ที่ ประสบกับ
ตนเอง 

  7 1.0  
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ตอนที ่5 การประเมินความพงึพอใจ 
รายการ สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ค่า IOC ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

ไม่สอดคลอ้ง 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคลอ้ง 
(+1) 

1.ค ว า ม
เห ม าะสม ขอ ง
วตัถปุระสงค ์

  7 1.0  

2.ค ว า ม
เห ม าะสม ขอ ง
กิจกรรม 

  7 1.0  

3.ล าดับขั้นตอน
การจดักิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

4.กิจกรรมการมี
ส่วนรว่ม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

5.บรรยากาศของ
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

6.ร ะ ย ะ เว ล า /
ช่วงเวลาในการ
จดักิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

7.เครื่องมือที่ ใช้
ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

8.สื่ อ แ ล ะ วั น ดุ
อุปกรณ์ ที่ ใช้ใน
การจดักิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

9. วิทยากรและ
ผูช้่วยวิทยากร 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

10. ป ร ะ โ ย ช น์
การจดักิจกรรม 

  7 1.0 ควรประเมินทกุหน่วยฝึกอบรมแยกกนั 

ขอ้เสนออื่น ๆ 
 -ควรเพิ่มกิจกรรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกบัผูส้อนและผูเ้รยีน 
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ภาคผนวก ง 

ชุดฝึกอบรมการเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวตักรรม 

ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน3จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ชุดฝึกอบรม  

“การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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ตอนที ่1 

บทน า 

ปัญหาและความจ าเป็น 

ในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาประเทศทัง้หลายในโลกไดมี้การพฒันาและแข่งกนัโดยอาศยั
แรงงานและทรพัยากรที่สมัผสัไดเ้ป็นปัจจยัส าคญั แต่โลกในยคุปัจจบุนัไดห้มนุเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 
ซึ่งพืน้ฐานการแข่งขนัของประเทศต่าง ๆ ก าลงัเปลี่ยนไปดว้ยปัจจัยที่มีความซบัซอ้นมากขึน้ สิ่ง
เหล่านี ้ ได้แก่ ความรู ้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่อาศัย
วฒันธรรมเป็นสื่อ ดังนัน้องคก์ารต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้ม และปรบัตัวให้
ก้าวทันต่อการปรับเปลี่ยน อีกทั้งมีจุดยืนที่มั่นคงในระดับหนึ่งบนเวทีเศรษฐกิจฐานความรู ้
(Knowledge-Based Economy) ทั้งนี ้การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุก
องค์การสรา้งจุดยืนที่ เข้มแข็งให้เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับระบบสังคมเศรษฐกิจโลก นวัตกรรมมี
ความส าคญัต่อการศึกษาหลายประการ ทัง้นีเ้นื่องจากในโลกยคุโลกาภิวตัน ์Globalization มีการ
ปรบัเปลี่ยนในทกุดา้นอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกา้วหนา้ทัง้ดา้นระบบเทคโนโลยีและ
และสารสนเทศการศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาปรบัเปลี่ยนจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม 
เพื่อใหท้นัสมยัต่อการปรบัเปลี่ยนของระบบเทคโนโลยีและ และสภาพสงัคมที่ปรบัเปลี่ยนไป อีกทัง้
เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การ
ปรบัเปลี่ยนทางดา้นการศกึษาจงึจ าเป็นตอ้งมีการศกึษาเก่ียวกบันวตักรรมการศกึษาที่จะน ามาใช้
เพื่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกบัจ านวนนกัศึกษาที่มาก
ขึน้ การพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั การผลิตและพฒันาสื่อใหม่ๆ ขึน้มาเพื่อตอบสนองการเรียนรู ้
ของมนุษยใ์หเ้พิ่มมากขึน้ดว้ยระยะเวลาที่สัน้ลง การใชน้วตักรรมมาประยุกตใ์นระบบการบริหาร
จดัการดา้นการศึกษาก็มี ส่วนช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิ
ประภา ชัยประสิทธ์ิ, 2553: 60) สอดคลอ้งกับปัจจัยขา้งตน้จึงเป็นที่มาของคนไทยที่ไม่ชอบคิด
สรา้งสรรค์ สินค้าใหม่ๆ นวัตกรรมต่าง ๆ จึงไม่เกิดขึน้ในเมืองไทยมากมาย แต่ตรงกันข้าม
สงัคมไทยเป็นสงัคมที่ชอบลอกเลียนแบบ เช่น การลอกเลียนแบบ เพลง ภาพยนตร ์โดยการผลิต
เชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่าย ฯลฯ ดังนัน้ การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคจ์ึงเป็นสิ่งส  าคญัและมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป (สุทธิชัย ปัญญโรจน์ , 2555)  
สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวตันผ์ลกัดนัใหท้กุประเทศตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการคิดที่สรา้งสรรค์
และพัฒนายุทธศาสตรห์ลักๆ ของประเทศ เพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจสามารถ
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เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดยุทธศาสตรว์ิสยัทศันโ์ลกที่ชดัเจนในเวทีระดบัโลกและ
องคก์ารตอ้งปรบัเปลี่ยนการพฒันาตวัเองไปสู่การเป็นองคก์ารที่ขบัเคลื่อนดว้ยความกา้วหนา้ของ
ระบบเทคโนโลยีและนวตักรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้การปรบัเปลี่ยนยุทธศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมการท างานจากบริบทของสงัคมภายในประเทศเป็นบริบทของสงัคมโลก จึงจะสามารถ
กา้วขึน้จากการเป็นเพียงองคก์ารผูส้่งออกไปสู่องคก์ารขา้มชาติ (พิเชษฐ์ วงศเ์กียรติ์ขจร, 2553: 
23) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนด
ยทุธศาสตรท์ี่ 8   การพฒันาวิทยาศาสตร ์ระบบเทคโนโลยีและ วิจยั และนวตักรรม ดงันี ้คือ 8.1 
เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลกัดนัสู่การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสงัคม  
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางระบบเทคโนโลยีและ 8.3 พัฒนาสภาวะ
แวดลอ้มของการพฒันาวิทยาศาสตร ์ระบบเทคโนโลยีและ วิจยั และนวตักรรม ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศยัการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจยั ความไดเ้ปรียบ
พืน้ฐานที่มีอยู่ทัง้ดา้นแรงงาน ทรพัยากรธรรมชาติ และการน าเขา้ระบบเทคโนโลยีและส าเร็จรูป
จากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีและของตนเอง ท าให้
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางดา้นระบบเทคโนโลยีและซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจา้ของระบบเทคโนโลยีและการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ประยุกตแ์ละใช้
ประโยชนย์งัไม่เพียงพอที่จะขบัเคลื่อนประเทศสูส่งัคมนวตักรรม  อีกทัง้ความกา้วหนา้อย่างรวดเรว็
ของระบบเทคโนโลยีและไดส้่งผลใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนทัง้เชิงเศรษฐกิจและสงัคมไปทั่วโลก โดย
ประเทศที่มีพฒันาการทางเศรษฐกิจสงู อาทิ เกาหลีใต ้สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น และสวีเดน ลว้นเป็น
ตน้แบบส าคญัที่แสดงใหเ้ห็นว่า หากตอ้งการเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศจ าเป็นตอ้ง ปรบัตวั เรียนรู ้และมุ่งสูก่ารวิจยัและพฒันาระบบเทคโนโลยีและและนวตักรรม
ใหก้า้วทนัต่อการปรบัเปลี่ยนของโลกในระยะต่อไป การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร ์ระบบเทคโนโลยี
และ วิจัย และนวตักรรมของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งปรบัรูปแบบการด าเนินงานให้
มุ่งเนน้ความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาโดยก าหนด
ประเด็นวิจยัของชาติท่ีตอบโจทยก์ารยกระดบัศกัยภาพการผลิตของภาคเกษตร อตุสาหกรรม และ
บริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ดว้ยการพฒันานวตักรรม รวมถึงการพฒันา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม การสง่เสรมิการพฒันาบคุลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะสงู การ
พฒันาหน่วยงานทดสอบและ รบัรองมาตรฐานในระดบัสากล การด าเนินมาตรการเพื่อเสรมิสรา้ง



  202 

ความเขม้แข็งของวิทยาศาสตร ์ระบบเทคโนโลยีและ วิจัย และนวัตกรรมทั้งในดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ กฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง เพื่ออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและและการรบัระบบ
เทคโนโลยีและจากตา่งประเทศ รวมทัง้มีระบบบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
ขึน้มารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ใน สถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซือ้และผู้รับถ่ายทอดระบบ
เทคโนโลยีและจากต่างประเทศ แต่สามารถพฒันาระบบเทคโนโลยีและได้ดว้ยตนเองในอนาคต 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562:  ออนไลน)์ 

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศ
รายไดส้งูในอนาคต แนวทางการพฒันาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใชอ้งค์
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์ผลงานวิจยัและพฒันา ความกา้วหนา้ทางระบบเทคโนโลยีและ นวตักรรม
และความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างเขม้ขน้ทั้งในภาค ธุรกิจ ภาครฐั และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคญักบัการพฒันาสภาวะแวดลอ้มหรือปัจจยัพืน้ฐาน ที่เอือ้อ  านวยทัง้การลงทุนดา้นการ
วิจยัและพฒันา การพฒันาบคุลากรวิจยั โครงสรา้งพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์และระบบเทคโนโลยี
และ และการบรหิารจดัการ เพื่อช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหก้า้วสูเ่ปา้หมายดงักลา่ว 

นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2544 ในหมวด 9 ระบบเทคโนโลยีและทางการศึกษา มาตราที่ 63 โดยมีเนือ้ความว่ารฐัจะตอ้ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตและพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพอ์ื่น 
วสัดอุปุกรณ ์และระบบเทคโนโลยีและเพื่อการศกึษาอื่น โดยเรง่รดัพฒันาขีดความสามารถในดา้น
การผลิต จดัสรรใหมี้เงินทนุสนบัสนนุการผลิต และมีการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีและเพื่อการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้ง
มาตรา 65 ที่กล่าวไวว้่า ใหมี้การพัฒนาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชร้ะบบเทคโนโลยีและเพื่อ
การศึกษา เพื่อใหมี้ทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการผลิต รวมทัง้การใชร้ะบบเทคโนโลยีและที่
เหมาะสม มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพ จากความส าคญัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นไดว้่า การศึกษามี
บทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน ์มีการ
ปรบัเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศ ทุกดา้นอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การที่จะพฒันาการศึกษาใหมี้
คณุภาพ และตอบรบัการปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกยคุปัจจบุนัไดอ้ย่างมีคณุภาพนัน้ ผูน้  า
จงึควรมีภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ซึ่งในการสรา้งนวตักรรมในองคก์ารนัน้ ผูน้  าถือเป็นปัจจยัที่ส  าคญั
อย่างยิ่ง ทัง้นีเ้พราะผูน้  า คือ ผูท้ี่มีบทบาทในการสนบัสนุนและเสริมสรา้งใหบุ้คลากรในองคก์ารมี
ความคิดและแนวทางในการสรา้งสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ( 
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กระทรวงศึกษาธิการ.  2562:  ออนไลน)์ ดงัผลการส ารวจของ Robert & Jeff (2010:  Online) ที่
พบว่า ผูบ้ริหารสูงสุดหรือผูน้  าขององคก์าร (CEO) เป็นผูท้ี่สามารถผลักดันใหเ้กิดนวัตกรรมใน
องค์การมากที่สุด สอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมเริ่มตน้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ในช่วง
ทศวรรษที่ 1950 ที่เนน้ใชก้ารวิจยัการสรา้งสรรค ์และพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละระบบเทคโนโลยี
และเพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์ในยุคปัจจุบันนวัตกรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นการพัฒนา 
ช่วยท าใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนวิธีการคิด เพื่อคน้หาขอ้สรุปหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาเชิงสรา้งสรรค์
ภายในองคก์าร โดยนวตักรรมเกิดขึน้จากการใชค้วามรูแ้ละความคิดสรา้งสรรคท์ี่มีประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจและสงัคม การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะ และประสบการณท์างระบบเทคโนโลยีและ
มาพฒันาใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ หรอืกระบวนการผลิตหรอืบรกิารใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาด ซึง่ถือไดว้า่นวตักรรมเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัของการเป็นผูป้ระกอบการ ในการสรา้งความ
ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขัน สรา้งโอกาสทางการตลาดและความส าเร็จใหแ้ก่ธุรกิจ การที่องคก์ารจะ
ชนะคู่แข่งขนัดว้ยสิ่งที่ดีกว่า เหนือกว่า และมีความแตกต่างซึ่งเกิดขึน้ไดจ้ากนวตักรรม (เสน่ห ์จุย้
โต: 2554:  35-43) 

 ซึ่งสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง รายละเอียดที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบดว้ย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชาความ
เช่ือมโยงต่อเนื่องจากคณุวฒุิระดบัหนึ่งไปสู่ระดบัที่สงูขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรูข้องแต่ละระดบั
คณุวุฒิซึ่งเพิ่มสงูขึน้ตามระดบัของคุณวฒุิ ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดบัคุณวฒุิ ปริมาณ
การเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต รวมทัง้ระบบและกลไกที่ใหค้วามมั่นใจใน
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของ
หลกัสตูร ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย 5 ดา้น ดังนี ้1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวมความสามารถในการปรบัวิถีชีวิตในความขัดแยง้ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล การการวิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้3) 
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ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการการวิ เคราะห์
สถานการณแ์ละใชค้วามรู ้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการ
คิดการวิเคราะหแ์ละการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณใ์หม่ๆ ที่ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal Skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น  า ความ
รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรบัผิดชอบ ในการเรียนรูข้อง
ตนเอง 5) ดา้นทักษะการการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชร้ะบบเทคโนโลยีและ
ส า รส น เท ศ  (Numerical   analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการ ใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตรแ์ละสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทัง้การพดู การเขียน และการใชร้ะบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรูท้ัง้ 5 ดา้นนี ้บางสาขาวิชาตอ้งการทักษะทางกายภาพสูง 
เช่น การเตน้ร  า ดนตร ีการวาดภาพ การแกะสลกั พลศกึษา การแพทย ์และวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
จงึตอ้งเพิ่มการเรียนรูท้างดา้นทกัษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill) (ศภุชยั ยาวะประภาษ
และคณะ: 2557) 

นอกจากนี ้สงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัผูน้  าทางนวตักรรม เนื่องจากผูน้  าเป็นผูท้ี่สามารถ
ก าหนดทิศทางขององค์การ ผลสัมฤทธ์ิขององค์การจะขึน้อยู่กับความสามารถของผู้น  าและ
นวตักรรม กระบวนการนวตักรรมการบริการก็จะเป็นเครื่องมือของผูน้  าทางนวตักรรม เพื่อน าพา
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศดว้ยนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ผู้น  าทาง
นวตักรรมจึงถกูมองว่าหากนวตักรรมเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพรวมทัง้
การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในองคก์าร    ผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนงานนวตักรรมจึงเป็นผูน้  า
ทางนวตักรรม (อรอนงค ์โรจนว์ฒันบลูย:์ 2553) ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน่วยงานทางการศกึษา
หรือบทบาทในหน่วยงานภาคเอกชนอื่นผู้น  าทางนวัตกรรมจะเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะ
สามารถน าความรู ้ความสามารถดา้นนวตักรรม มาช่วยในการพฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทัง้การจัดการองคก์ารตอ้งสอดรบักับระบบสงัคมฐานความรู ้ที่เนน้การใชอ้งคค์วามรูพ้ัฒนา
วัตถุ ระบบเทคโนโลยีและต่าง ๆ ถือได้ว่านวัตกรรมสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้    ทุก
ประการ นวัตกรรม จึงถูกก าหนด และใชใ้นองคก์ารที่เนน้ความทันสมัยและประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม ผู้น  าทางนวัตกรรมจึงมีบทบาทที่กว้างขวางตามบริบทต่าง  ๆ ขององค์การขณะที่
ผูบ้ริหารสถาบนัการพลศึกษายงัจ าเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการน าพาองคก์าร (นิกร ยา
สมร และ คณ: 2560 :  ออนไลน)์ 
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คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมจะสง่ผลใหส้ามารถปฏิบตัิงานใหไ้ดน้วตักรรมหรอืสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อสถานศกึษา สามารถพฒันาการศกึษาไดอ้ย่างมีคณุภาพบนฐานของการ
ปรบัเปลี่ยนของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผูน้  าที่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการสรา้ง พฒันา และเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนในสถาบนัอดุมศกึษาก็คือ ความรว่มมือจากทกุภาคสว่นที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะภาวะผู้น  า เชิ งนวัตกรรมก่อนไปปฏิบัติ งาน  ดังนั้น  จึ งมีจ า เป็นอย่างยิ่ งที่
สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหบ้ัณฑิตมีคุณลักษณะภาวะผูน้  าเชิงนวัตกรรม ดว้ยเหตุผล
ดังกล่าวท าใหผู้ว้ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและความคาดหวังในการเสริมสรา้ ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยมุ่งหวงัใหไ้ดค้ณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมใหเ้กิดกบับณัฑิต เพื่อเป็นแนวทางน าไปสูก่าร
เสนอชดุฝึกอบรมและพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาใหมี้ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมดียิ่งขึน้ไปนอกจากนี ้
อีกแนวคิดที่มีความส าคญัต่อการเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมคือ แนวคิดของ
Claytion M. Christensen.  2011ที่ไดส้รุปองคป์ระกอบที่ส  าคญัในการพัฒนาคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าเชิงนวัตกรรมไว ้5 ดา้นคือ1.การเช่ือมโยง 2.การตั้งค าถาม 3.การสังเกต 4.การมีเครือข่าย
สมัพันธ์ 5.การทดลอง ซึ่งองคป์ระกอบดงักล่าวสามารถพัฒนาใหเ้กิดผลลพัธใ์นเชิงประจักษ์ได้
อย่างชัดเจน และเม่ือเรากลบัไปพิจารณาถึงแนวทางหลกัของการศึกษาเรื่องคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้  าแลว้ จะเห็นว่าแนวทางของการศึกษาส่วนใหญ่มกัใหค้วามสนใจต่อคณุลกัษณะและบทบาท
ของผู้น  า  (Role of Leadership) หรือ มีมุมมองที่ ถือผู้น  า เป็นศูนย์กลาง (Leader-Centric 
Perspective) ไม่ว่าจะเป็นแนวทางดัง้เดิม (Classical  Approach) ที่มีรากฐานจากการจดัการเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และด้าน  มนุษยสัมพันธ์ Human Relation) ที่ ให้
ความส าคญัต่อผูน้  าในฐานะของผูจ้ดัการงานตามอ านาจหนา้ที่ หรือแนวทางตามลกัษณะ (Trait 
Approach) และแนวทางดา้นรูปแบบ (Style Approach) ก็ตาม หรือแมแ้ต่แนวทางตามทฤษฎี 
Path Goal Theory ของ Hersey, Blanchard (1993) ต่างก็เป็นแนวทางที่ให้ความส าคัญอย่าง
มากกบัอิทธิพลจากคณุลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้  า ในการสรา้งแรงจงูใจ ทศันคติ และความ
ประพฤติของผูต้าม (Howell and Shamir, 2005; Sydänmaanlakka, 2003) 

 สถาบนัอดุมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ผลิตบณัฑิต โดยมี
ภารกิจหลกัส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การผลิตก าลงัคนระดับกลางและระดบัสูง 2) การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู ้3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
สถาบนัอดุมศึกษาเป็นศนูยร์วมของนกัวิชาการที่มีความรูค้วามสามารถเป็นจ านวนมาก บทบาท
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ส าคญัยิ่งของสถาบนัอดุมศกึษาจึงกลา่วไดว้่าเป็น “ตวัน าการปรบัเปลี่ยน” (Change Agent) หรือ
เป็นองค์กรขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนของสังคม ที่จะต้องด าเนินการตามบทบาทและความ
รบัผิดชอบของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะน าประเทศไปสู่สงัคมที่พึงปรารถนาในที่สุด 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2551) โดยสถานศึกษาระดับอดุมศกึษาในประเทศไทย
นัน้ แบ่งออกเป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และมหาวิทยาลยัราชภฎั ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาของรฐันั้น หมายถึง มหาวิทยาลัยของรฐัที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (เดิมคือ ทบวงมหาวิทยาลัย) ประกอบดว้ย มหาวิทายลัยจ ากัดรบัในระบบราชการ   
เช่นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สถาบันระบบเทคโนโลยีและพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ ฯลฯ 
มหาวิทยาลัยจ ากัด รับนอกระบบราชการ (สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล) เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยระบบ
เทคโนโลยีและสุรนารี และมหาวิทยาลัยไม่จ ากัด ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สว่นดา้นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หมายถึง สถาบันการศกึษาที่
เปิดท าการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของหน่วยงานเอกชน และอยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคมุดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัส าคญัในดา้นการ
จัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม เช่นเดียวกันกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั โดยหลกัสตูรที่ไดร้บัอนุญาตให้จดัการ
เรียนการสอนนัน้ ภายหลงัจากไดร้บัการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาแลว้ 
จะท าการส่งหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ส  านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อท าการ
พิจารณารบัรองคณุวฒุิ ส่งผลใหผู้ส้  าเรจ็การศึกษาสามารถบรรจุเขา้รบัราชการในอตัราเงินเดือน
เทียบเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรฐัด้วยเช่นกัน และล าดับสุดท้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง
พัฒนามาจาก "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย"์ โดยขยายสถานที่ตั้งทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น
โรงเรียนฝึกหัดอาจารยไ์ดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น "วิทยาลัยครู" ในเวลาต่อมาและในปี  พ.ศ.2535 ไดร้บั
พระราชทานช่ือเป็นสถาบนัราชภฏั โดยก าหนดใหส้ถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทอ้งถิ่น มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู ท าการวิจัย ใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สงัคม ปรบัปรุงถ่ายทอดและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ ท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม 
ผลิตครูและสง่เสรมิวิทยฐานะครู จากนัน้ไดมี้การพระราชทานช่ือเป็น "มหาวิทยาลยัราชภฏั" เม่ือปี 
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจบุนั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%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%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
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ในด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษานั้นจะมีความแตกต่างจากการบริหารองค์กร 
โดยทั่วไป กล่าวคือ การบริหารงานของสถาบนัอดุมศึกษาจะมีลกัษณะเฉพาะที่ส  าคญัในประการ
หลกัๆ รว่มกนั ประการหลกัที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพสงูสู่สงัคมและการจดัการ
ในสถาบนัอดุมศึกษาที่มีการบรหิารจดัการตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของแต่ละมหาวิทยาลยัที่มี
ความแตกต่างกันตามบริบทของ ประการส าคญัรองลงมา คือ การบริหารวิชาการหรือหลกัสตูรที่
เป็นสิ่งสะทอ้นความเช่ียวชาญหรือเขม้แข็งของสถาบนันัน้ การบรหิารการเงิน การบรหิารบคุลากร
สายสนับสนุนการบริหารงานวิจัย การบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมทัง้ การตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหลกัของแต่ละสถาบนั ภายใตห้ลกัการ
ของความมีอิสรภาพในการด าเนินการ (Autonomy) และความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic 
Freedom) (ส  านั ก งานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ า , 2551) ซึ่ งก ารบ ริห ารงานของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นนับว่า "ความรู"้ เป็นสิ่งส  าคัญอย่างยิ่งที่ผูบ้ริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย 
จ าเป็นตอ้งมีการบรหิารจดัการองคค์วามรูต้่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัของตนเอง เพื่ออาศยัความรูเ้ป็น
ตวัขบัเคลื่อนหลกัในการสรา้งความเติบโตและความมั่นคงใหค้บัมหาวทิยาลยัตลอดจนรกัษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge-based Economic) นีน้ั่นเอง 
และจากการที่ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน      ปี พ.ศ.2558 นี ้สง่ผล
ให ้“ความรู”้ เป็นสิ่งส  าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์เนื่องจากวิสัยทัศนอ์าเซียน 
2020 ได ้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง
โอกาสในการพฒันาดา้น ต่างๆ อาทิ การศกึษา การเรียนรูต้ลอดชีวิต การฝึกอบรมนวตักรรม การ
ส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการท างานและการประกอบการ รวมถึงการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละระบบเทคโนโลยีและ ภายใต้ประเด็นส าคญั 
ไดแ้ก่ ความร่วมมือทางดา้นวิชาการ และการพฒันาซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการรวมตวัของ
อาเซียน (ส านกัความสมัพนัธต์่างประเทศ. 2562:  ออนไลน)์ 

ที่ผ่านมาพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ปัญหาดา้นคณุภาพการศึกษาและดา้นอื่น ๆ อนั
ส่งผลใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ ดังนั้น การจัดท าแผนบูรณาการดา้นการศึกษาของพืน้ที่3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ครบถ้วน   เพื่อให้การบูรณาการด้าน
การศึกษากบัทกุภาคส่วนเกิดผลส าเรจ็ รองรบัสู่การพฒันาของแต่ละพืน้ที่ สอดคลอ้งกบันโยบาย
และทิศทางการท างานของรฐับาล ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยทุธศาสตรก์าร
พฒันา และพืน้ที่เศรษฐกิจ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่  12 (พ.ศ.2560-
2564) และประยกุตแ์นวทางในการขบัเคลื่อนงานดา้นการศึกษาใหส้ามารถตอบสนองต่อมิติของ
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การพฒันาประเทศ ทัง้มิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยกลไกประชารฐัตาม
นโยบายของรฐับาลประกาศร่วมกันว่าในปี พ.ศ.2561 ตอ้งท าใหก้ารศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้เป็นปีแห่งการพฒันาคณุภาพการศึกษาที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม ดว้ยการ
ยึดหลกัการท างานแบบบูรณาการ มีการสื่อสารเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างและพัฒนาภาวะผู้น  าเพื่อการ
ปรบัเปลี่ยน (Transformational Leadership) เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานได้
อย่างมีหลกัการจนเกิดผลส าเรจ็ต่อไป (กระทรวงศกึษาธิการ.  2562 ข:  ออนไลน)์  

มหาวิทยาลัยในพื ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ประกอบดว้ย 4 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัราช
ภฎัยะลา มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์และมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัใน
พืน้ที่3จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มีการจดัการเรียนการสอนทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา
มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้คณุภาพสูส่งัคม และจดัการศกึษาเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้นภมูิภาคและพฒันา
ทอ้งถิ่นใหมี้ความยั่งยืน  จากภาพรวมการจดัการศึกษาพบว่าทัง้สี่มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน
ภายใตส้งักัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบการควบคุมคุณภาพตามเกณฑท์ี่
ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด และในปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลยัทัง้สี่
แห่งมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแนวทางที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิการศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) ของแต่ละหลกัสตูรและถกูควบคมุโดยสภาวิชาชีพ
ตามเงื่อนไขของแต่ละหลกัสูตร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าทุกหลกัสูตรสามารถพฒันาคุณภาพหลกัสตูร
ตามเกณฑ์ที่ก  าหนด อีกทั้งสี่มหาวิทยาลัยไดมี้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละหลกัสูตร จากการสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ขอ้มลูที่ปรากฏในระบบ CHE-QA ตามฐานขอ้มลูกลางพบวา่  

1. ผลลพัธด์า้นการด าเนินงานตามกรอบ TQF ทุกหลกัสูตรมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีขึน้ไป 

2. การด าเนินงานดา้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่การจัด
กิจกรรมมีการบูรณาการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองตามเกณฑ์การพัฒนานักศึกษาที่
ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและมุ่งพัฒนาอัตลกัษณ์ที่สถาบันแต่ ละแห่งได้
ก าหนดไว ้(กระทรวงศกึษาธิการ.  2562:  ออนไลน)์  
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จากการสมัภาษณผ์ูแ้ทนผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากรและนกัศกึษา พบวา่ 
1. นโยบายการขบัเคลื่อนประเทศไทยในยคุไทยแลนด ์4.0 มุ่งเนน้การพฒันาผลลพัธ์

ในดา้นการสรา้งนวัตกรรม แต่ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ไดมุ้่งเนน้ในการปลูกฝังดา้นนี ้จึงท าให้
บณัฑิตที่ส  าเรจ็การศกึษาขาดการบ่มเพาะและเตรียมความพรอ้มในดา้นดงักลา่ว 

2. มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการจดัการเรียนการสอนและการด าเนินงานดา้นการจดั
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยเนน้การบรูณาการ เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมต่าง ๆ มีโครงการนอ้ยลงและ
แต่ละกิจกรรมสามารถตอบสนองผลลพัธต์ามจดุเนน้ของทางมหาวิทยาลยัก าหนด 

3. ในรอบปีที่ผ่านมามีข้อจ ากัดในด้านสถานการณ์ความมั่นคงในบางพืน้ที่ใน3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องทบทวนกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

4.  มหาวิทยาลยัมีความตอ้งการใหผู้ร้บัผิดชอบในการจดัการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งสิ่งใหม่ๆเพื่อสรา้งโอกาสที่ดีในอนาคตใหแ้ก่นักศึกษา เช่น สอนเสริม
ภาษาอังกฤษ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเสริมสรา้งคุณลกัษณะเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ เช่น การเป็นเจา้ของกิจการที่ มีความคิดสรา้งสรรคห์รือมีการสรา้ง
นวตักรรม เป็นตน้ 

นอกจากนีจ้ากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ภาพรวมคุณภาพบัณฑิตมี
ความรูใ้นดา้นวิชาการดี มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิ่นสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ยังขาดความคิดและวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาปรบัปรุงระบบงานใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัขาดคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัในยคุของ
การปรบัเปลี่ยน 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในเม่ือนวตักรรมและคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเป็นสิ่งที่มีคณุค่า
และมีความส าคญัต่อบณัฑิตที่จะส าเรจ็การศึกษาหรือไปท างานในองคก์รต่าง ๆ บณัฑิตจึงควรมี
ลกัษณะพิเศษที่แตกต่างจากภาวะผูน้  าทั่วไป จึงคิดที่จะศึกษาการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้  า
เชิงนวัตกรรมส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนา
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการพฒันาองคค์วามรูด้า้นทฤษฎีภาวะ
ผูน้  า ทฤษฎีนวตักรรม และดา้นการพฒันาภาวะผูน้  า อนัจะเช่ือมโยงไปสูอ่งคป์ระกอบของผูน้  าเชิง
นวตักรรม ซึ่งจะช่วยผลกัดนัใหผู้บ้รหิารในองคก์ารต่าง ๆ น าไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบตัิ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและผูร้่วมงานใหมี้ศักยภาพ เหมาะสมต่อสภาพขององคก์ารแห่ง
นวตักรรมต่อไป 
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ดว้ยปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว จึงไดป้ระเมิณสภาพปัจจุบนัและความคาดหวัง
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต ้เพื่อใหท้ราบถึง
ความจ าเป็นของคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม ซึ่งไดค้วามจ าเป็นเรียงจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ การเชื่อมโยง การตัง้ค าถาม การสงัเกต การมีเครือข่าย การทดลอง ดงัผลในตาราง 1 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความตอ้งการจ าเป็น และล าดบัที่

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใต ้

รายการ 

สภาพการรบัรูท้ี่
เป็นจรงิ 

สภาพการรบัรูท้ี่
คาดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

(D) (I) (NA) 

X S.D X S.D 
(I-
D)/D 

ล าดบั
ที่ 

1. คณุลกัษณะการเชื่อมโยง  3.28 0.21 4.25 0.56 0.30 3 

2. คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม  3.05 0.6 4.43 0.43 0.45 1 

3. คณุลกัษณะการสงัเกต  2.95 0.5 3.94 0.43 0.34 2 

4. คณุลกัษณะการทดลอง  3.11 0.86 3.83 0.71 0.23 5 

5. คณุลกัษณะการสรา้งเครอืข่าย  3.54 0.45 4.57 0.28 0.29 4 

  3.19 0.52 4.20 0.48 0.32 - 
 

จากตารางที่  1  พบว่ า  คุณ ลักษณ ะภาวะผู้น  า เชิ งน วัตกรรมของนักศึ กษ า
สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใตมี้สภาพการรบัรูท้ี่เป็นจรงิอยู่ระดบั ปานกลาง (X = 3.19 
, S.D. = 0.52) และนกัศกึษามีสภาพการรบัรูท้ี่คาดหวงัอยู่ที่ระดบั มาก ( X = 4.20 , S.D. = 0.48) 
เม่ือพิจารณาความต้องการการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า นักศึกษามีความต้องการฝึกอบรม 
คุณลักษณะการตั้งค าถาม เป็นล าดับที่  1 โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น (PNIModified =0.45)  
(PNIModified =0.29)  คุณลักษณะการสังเกต เป็นล าดับที่  2 โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified =0.34)  คุณลักษณะการเช่ือมโยงเป็นล าดับที่  3 โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified =0.30) คุณลกัษณะการสรา้งเครือข่าย เป็นล าดับที่ 4 โดยมีค่าความตอ้งการจ าเป็น 
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(PNIModified =0.29) และ คณุลกัษณะการทดลอง เป็นล าดบัสดุทา้ย โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified =0.23)   

 
ตอนที่ 2  ค่าเฉลี่ย (X) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดชันีล  าดบัความส าคญั (PNI Modified) 

ของความตอ้งการการฝึกอบรมคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชงินวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนใต ้รายดา้น ทัง้ 5 ดา้น แสดงไวใ้นตาราง 1 – 5 ดงันี ้

ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะการเช่ือมโยง  

 

 

 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจุบัน (D) 

สภาพความ
คาดหวัง (I) 

ความต้องการ
จ าเป็น (NA) 

X S.D. X S.D. (I-D)/D ล าดับ 
1. นกัศกึษาสามารถเลือกสรรของสองสิ่งมารวมกนัเป็นสิ่งใหม่ได ้ 3.89 0.28 4.06 0.27 0.04 6 
2. นกัศกึษาสามารถท างานเป็นทีมรว่มกบัผูอ้ื่นที่มีความสามารถที่
หลากหลายได ้

3.02 0.16 3.98 0.82 0.32 6 

3. นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆจากการตัง้ค าถามทีส่งเสรมิ
ใหเ้กิดจิตนาการที่ประมวลสถานการณเ์พื่อเช่ือมโยงสิ่งต่างๆได ้

2.99 0.46 4.9 0.43 0.64 2 

4. นกัศกึษาสามารถคน้พบค าถาบที่ถกูตอ้งดว้ยการตัง้ค าถามดว้ย
ความมั่นใจเพื่อพฒันาเป็นวตักรรมโดยเช่ือมโยงไดอ้งคค์วามรูไ้ด ้

4.51 0.95 4.32 0.71 -0.04 8 

5. นกัศกึษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการเช่ือมโยง
ประสบการณก์บัผูอ้ื่นได ้

2.09 0.35 4.17 0.79 1.00 1 

6. นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานใน
การเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

3.16 0.4 4.47 0.68 0.41 3 

7. นกัศกึษาสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานใน
การเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

3.35 0.77 3.93 0.82 0.17 5 

8. นกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบเพื่อใหก้าร
เช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.21 0.52 4.2 0.79 0.31 4 

เฉล่ีย 3.28 0.49 4.25 0.56   
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จากตาราง 1 แสดงว่า คณุลกัษะการเช่ือมโยงในปัจจบุนัมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 (S.D. = 
0.49)  เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ คณุลกัษณะที่มีมากที่สดุไดแ้ก่ นกัศกึษาสามารถเลือกสรรของ
สองสิ่งมารวมกนัเป็นสิ่งใหม่ไดมี้ค่าเฉลี่ย = 3.89 (S.D. = 0.28) รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัศกึษา
สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบั
ผู้อื่นได้ ( X = 3.35, S.D. = 0.77) นักศึกษาสามารถคิดล่วงหน้า คิดอย่างมีระบบเพื่อให้การ
เช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ (X = 3.21, S.D. = 0.52) และ นักศึกษาสามารถใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้( X =3.16, S.D. 
= 0.4)  

สว่นสภาพความคาดหวัง คณุลกัษณะการเช่ือมโยง พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.25 (S.D. 
= 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คุณลกัษณะที่นักศึกษาตอ้งการมากที่สดุคือ นักศึกษา
สามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆจากการตัง้ค าถามทีส่งเสริมใหเ้กิดจิตนาการที่ประมวลสถานการณ์
เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้(X =4.90, S.D. =0.43)  รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัศึกษาสามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้(X 
= 4.47, S.D. = 0.68) นกัศกึษาสามารถคน้พบค าถาบที่ถกูตอ้งดว้ยการตัง้ค าถามดว้ยความมั่นใจ
เพื่อพัฒนาเป็นวัตกรรมโดยเช่ือมโยงไดอ้งคค์วามรูไ้ด ้( X = 4.32, S.D. = 0.71) และ นักศึกษา
สามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบเพื่อใหก้ารเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ ( X = 4.20, S.D. 
= 0.79)  

ความตอ้งการจ าเป็นที่พบมากที่สดุไดแ้ก่ นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็น
การเช่ือมโยงประสบการณ์กับผู้อื่นได้ มีดัชนีล  าดับความส าคัญเท่ากับ 1.00 รองลงมาเป็น
นักศึกษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆจากการตั้งค าถามทีส่งเสริมให้เกิดจิตนาการที่ประมวล
สถานการณ์เพื่อเช่ือมโยงสิ่งต่างๆได ้(PNI Modified  = 0.64) นักศึกษาสามารถใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงการคิดและปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้(PNI Modified  
= 0.41) และนักศึกษาสามารถคิดล่วงหนา้ คิดอย่างมีระบบเพื่อใหก้ารเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ (PNI Modified  = 0.31) 
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 ตารางท่ี 2 คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม  

รายการประเมิน 
สภาพปัจจุบัน  

สภาพความ
คาดหวัง 

ความต้องการ
จ าเป็น 

X S.D. X S.D. (NA) ล าดับ 

1. นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจาก

ความเคยชินเดิมเพื่อสะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ 
2.75 0.46 4.35 0.71 0.58 1 

2. นกัศกึษาสามารถตัง้ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้งและเรา้ใหเ้กิด

มมุมองที่แตกต่างออกไป 
2.94 0.6 4.35 0.56 0.48 3 

3. นกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆจากการตัง้ค าถามที

สง่เสรมิใหเ้กิดจิตนาการที่ประมวลสถานการณเ์พื่อเช่ือมโยง

สิ่งตา่งๆได ้

3.24 
0.82 

 
4.22 0.52 0.30 9 

4. นกัศกึษาใชป้ระโยชนท์ี่ไดจ้ากการสงสยัแลว้ตัง้ค าถามท่ี

เขา้ใจ เขา้ถึงเพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมได ้
3.12 0.87 4.32 0.62 0.38 7 

5. นกัศกึษาสามารถคน้พบความรูใ้หม่ท่ีเป็นที่มาของนกั

สรา้งสรรคห์รือนวตักรรมได ้
3.35 1.03 4.52 0.56 0.35 8 

6. นกัศกึษาที่รูจ้กัตัง้ค  าถามจะช่วยใหเ้กิดความกลา้ที่จะ

ปรบัเปลี่ยนและกา้วขา้มขีดจ ากดั 
2.92 0.99 4.27 0.49 0.46 5 

7. นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามท่ีถา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ

ค าตอบและขอ้มลูใหม่ๆ 
2.96 0.58 4.52 0.62 0.53 2 

8. นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามท่ีทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ

ค าตอบและนวตักรรมได ้
3.07 0.89 4.55 0.58 0.48 3 

9. นกัศกึษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามท่ีถา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ

ค าตอบและการพฒันาได ้
3.08 0.76 4.42 0.64 0.44 6 

รวม 3.05 0.6 4.43 0.43 0.45 1 
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จากตาราง 2 แสดงว่า คุณลักษณะการตั้งค าถาม ในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 
(S.D. = 0.6)  เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ คณุลกัษณะที่มีมากที่สดุไดแ้ก่ นกัศกึษาสามารถคน้พบ
ความรูใ้หม่ที่ เป็นที่มาของนักสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย = 3.35 (S.D. = 0.58) 
รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัศึกษาสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆจากการตัง้ค าถามทีส่งเสริมใหเ้กิด
จิตนาการที่ประมวลสถานการณเ์พื่อเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ ได ้(X = 3.24, S.D. = 0.82) นกัศึกษาใช้
ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการสงสยัแลว้ตัง้ค าถามที่เขา้ใจ เขา้ถึงเพื่อพฒันาเป็นนวตักรรมได ้(X = 3.12, 
S.D. = 0.87) และ นักศึกษาค้นพบว่าการตั้งค าถามที่ท้าทายท าให้ได้คน้พบค าตอบและการ
พฒันาได ้( X =3.08, S.D. = 0.76)  

สว่นสภาพความคาดหวงั คณุลกัษณะการตัง้ค าถาม พบวา่มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 4.43 (S.D. 
= 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คณุลกัษณะที่นักศึกษาตอ้งการมากที่สดุคือ นักศึกษา
คน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและนวตักรรมได ้(X =4.55, S.D. =0.58)  
รองลงมา 3 อันดับไดแ้ก่ นักศึกษาสามารถคน้พบความรูใ้หม่ที่เป็นที่มาของนักสรา้งสรรคห์รือ
นวตักรรมได ้(X = 4.52, S.D. = 0.56)  นกัศึกษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ถา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ
ค าตอบและขอ้มลูใหม่ๆ  (X = 4.52, S.D. = 0.62) นกัศึกษาสามารถคน้พบค าถาบที่ถกูตอ้งดว้ย
การตัง้ค าถามดว้ยความมั่นใจเพื่อพัฒนาเป็นวตักรรมโดยเช่ือมโยงไดอ้งคค์วามรูไ้ด ้( X = 4.32, 
S.D. = 0.71) และ นักศึกษาค้นพบว่าการตั้งค าถามที่ถ้าทายท าให้ได้ค้นพบค าตอบและการ
พฒันาได ้( X = 4.42, S.D. = 0.64)  

ความต้องการจ าเป็นที่พบมากที่สุดได้แก่ นักศึกษาสามารถตั้งค าถามที่แปลกใหม่ 
แตกต่างจากความเคยชินเดิมเพื่อสะท้อนความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ มีดัชนีล  าดับความส าคัญ
เท่ากบั 0.58 รองลงมาเป็นนักศึกษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ถา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบค าตอบและ
ขอ้มูลใหม่ๆ (PNI Modified  = 0.53) นักศึกษาคน้พบว่าการตัง้ค าถามที่ทา้ทายท าใหไ้ดค้น้พบ
ค าตอบและนวัตกรรมได้  (PNI Modified  = 0.48) และ นักศึกษาสามารถตั้งค าถามได้อย่าง
ถกูตอ้งและเรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่างออกไป และนกัศกึษาสามารถคิดลว่งหนา้ คิดอย่างมีระบบ
เพื่อให้การเช่ือมโยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีค่าดัชนีความล าดับความส าคัญเท่ากัน  (PNI 
Modified  = 0.31) 
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ตารางท่ี 3 คณุลกัษณะการสงัเกต  

รายการประเมนิ 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

X S.D. X S.D. (NA) ล าดบั 
1. นกัศกึษาสามารถใชก้ารสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ รอบ
ขา้งและคน้พบวิธีการที่แตกต่างในการแกปั้ญหา
ได ้

2.58 0.66 4.24 0.77 0.64 3 

2. นกัศกึษาสามารถคิดอยา่งมีระบบโดยใชก้าร
สงัเกตและการการวิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ี
ถกูตอ้ง 

3.46 0.59 4.2 0.66 0.21 7 

3. นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะเป็นผู้
ที่ถ่ีถว้นในรายละเอียดและกระตุน้ใหเ้กิดความ
สงสยัใครรู่ ้

3.53 0.62 4.04 0.78 0.14 8 

4. นกัศกึษาสามารถแสวงหาเหตผุลต่าง ๆ จน
คน้พบความตอ้งการสว่นลกึและตรงกบัค าตอบท่ี
คาดหวงั 

2.98 0.45 4.19 0.72 0.41 5 

5. นกัศกึษาคน้พบวา่การสงัเกตเปน้กระบวนการ
ในการคน้หาความจรงิไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

2.56 0.63 4.5 0.73 0.76 1 

6.  นกัศกึษาสามารถอธิบายไดว้า่การสงัเกตเป็น
ตน้ทางของการคิดสรา้งสรรคน์วตักรรม 

2.52 0.4 4.07 4.45 0.62 4 

7. นกัศกึษาสามารถพฒันาพฤติกรรมการสงัเกต
เปลี่ยนเป็นทกัษะพฒันาเป็นนวตักรรมได ้

2.54 0.6 4.45 0.93 0.75 2 

8. นกัศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการสงัเกต
มาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งนวตักรรม
ได ้

3.09 0.77 2.93 0.93 -0.05 9 

9. นกัศกึษาสามารถเกิดการเรียนรูว้า่นวตักรรมคือ 
ผลลพัธข์องการสงัเกตท่ีท าอย่างมีระบบ 

2.68 0.81 3.6 0.8 0.34 6 

รวม 2.95 0.5 3.94 0.43 0.34 2 
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จากตาราง 3 แสดงว่า คุณลักษณะการสังเกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95  (S.D. = 0.50)  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คณุลกัษณะที่มีมากที่สดุไดแ้ก่  นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองใหมี้
ทกัษะเป็นผูท้ี่ถ่ีถว้นในรายละเอียดและกระตุน้ใหเ้กิดความสงสยัใครรู่ ้ มีค่าเฉลี่ย = 3.89 (S.D. = 
0.28) รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีระบบโดยใชก้ารสงัเกตและการการ
วิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถกูตอ้ง ( X = 3.46, S.D. = 0.59) นกัศกึษาสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้าก
การสังเกตมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งนวัตกรรมได้ (X = 3.09, S.D. = 0.77) และ 
นักศึกษาสามารถแสวงหาเหตุผลต่าง ๆ จนคน้พบความตอ้งการส่วนลึกและตรงกับค าตอบที่
คาดหวงั ( X =2.98, S.D. = 0.45)  

สว่นสภาพความคาดหวงั คณุลกัษณะการสงัเกต พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.94 (S.D. = 
0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คุณลักษณะที่นักศึกษาตอ้งการมากที่สุดคือ นักศึกษา
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการสงัเกตเปลี่ยนเป็นทักษะพัฒนาเป็นนวตักรรมได้  (X =4.45, S.D. 
=0.93)  รองลงมา 3 อันดับไดแ้ก่ นักศึกษาสามารถใชก้ารสังเกตสิ่งต่าง ๆรอบขา้งและคน้พบ
วิธีการที่แตกต่างในการแกปั้ญหาได ้(X = 4.24, S.D. = 0.77) นกัศึกษาสามารถคิดอย่างมีระบบ
โดยใชก้ารสงัเกตและการการวิเคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้  าตอบที่ถูกตอ้ง  ( X = 4.2, S.D. = 0.66) และ 
นักศึกษาสามารถแสวงหาเหตุผลต่าง ๆ จนคน้พบความตอ้งการส่วนลึกและตรงกับค าตอบที่
คาดหวงั ( X = 4.19, S.D. = 0.72)  

ความตอ้งการจ าเป็นที่พบมากที่สดุไดแ้ก่ นกัศกึษาคน้พบว่าการสงัเกตเป็นกระบวนการ
ในการคน้หาความจรงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีล  าดบัความส าคญัเท่ากบั 0.76 รองลงมาเป็น
นักศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการสังเกตเปลี่ยนเป็นทักษะพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ (PNI 
Modified  = 0.75) นกัศึกษาสามารถใชก้ารสงัเกตสิ่งต่าง ๆ รอบขา้งและคน้พบวิธีการที่แตกต่าง
ในการแกปั้ญหาได ้(PNI Modified  = 0.64) และนกัศกึษาสามารถอธิบายไดว้่าการสงัเกตเป็นตน้
ทางของการคิดสรา้งสรรคน์วตักรรม (PNI Modified  = 0.62) 
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ตารางท่ี 4 คณุลกัษณะการทดลอง  

รายการประเมนิ 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

X S.D. X S.D. (NA) ล าดบั 
1. นกัศกึษาสามารถแสดงสญัลกัษณท์ี่สะทอ้นการ
มีพฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์

3.3 0.75 4.04 0.28 0.22 4 

2. นกัศกึษาสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การทดลอง
อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 
แต่ผลส าเรจ็คือการคน้พบสิง่ประดิษฐ์ใหม่ๆ ได ้

3.14 0.83 3.11 0.42 -0.01 8 

3. นกัศกึษาสามารถน าความคิดในจินตนาการมา
สรา้งตน้แบบของนวตักรรมได ้

3 0.32 3.6 0.9 0.20 5 

4. นกัศกึษาเกิดคณุลกัษณะของนกัประดษิฐ์ผ่าน
วิธีการในการทดลองได ้

2.96 0.29 3.95 0.47 0.33 3 

5. นกัศกึษาคน้พบวา่ถา้ไมมี่การพิสจูนห์รอืไม่มี
การทดลองก็ไม่สามารถเกิดนวตักรรมได ้

3.08 0.79 4.67 0.69 0.52 2 

6.  นกัศกึษาคน้พบวา่กวา่จะประสบผลส าเรจ็และ
ไดน้วตักรรมจะตอ้งผ่านการทดลองเป็นจ านวน
มาก 

3.87 1.16 3.21 0.93 -0.17 7 

7. นกัศกึษาคน้พบวา่การทดลองเป็นระบบสากลที่
ผ่านพิสจูนม์าแลว้วา่สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรม
ได ้

2.2 0.45 4.16 1.54 0.89 1 

8. นกัศกึษาสามารถสรุปเป็นองคค์วามรูไ้ดว้า่ การ
ทดลองท่ีเป็นระบบเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

3.33 0.89 3.91 0.39 0.17 6 

 3.11 0.69 3.83 0.70 0.23 5 
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จากตาราง 4 แสดงว่า คณุลกัษณะการทดลองในปัจจบุนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.11  (S.D. 
= 0.69)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คณุลกัษณะที่มีมากที่สดุไดแ้ก่  นักศึกษาคน้พบว่ากว่าจะ
ประสบผลส าเรจ็และไดน้วตักรรมจะตอ้งผ่านการทดลองเป็นจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.87 (S.D. 
= 1.16) รองลงมา 3 อันดับไดแ้ก่ นักศึกษาสามารถสรุปเป็นองคค์วามรูไ้ดว้่า การทดลองที่เป็น
ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( X = 3.33, S.D. = 0.89) นักศึกษาสามารถแสดง
สัญลักษณ์ที่สะท้อนการมีพฤติกรรมนักวิทยาศาสตร์ (X = 3.30, S.D. = 0.75) และ นักศึกษา
สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การทดลองอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ผลส าเรจ็
คือการคน้พบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได ้( X =3.14, S.D. = 0.83)  

สว่นสภาพความคาดหวงั คณุลกัษณะการทดลอง พบวา่มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.83 (S.D. = 
0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คุณลักษณะที่นักศึกษาตอ้งการมากที่สุดคือ นักศึกษา
คน้พบว่าถ้าไม่มีการพิสูจนห์รือไม่มีการทดลองก็ไม่สามารถเกิดนวัตกรรมได้  (X =4.67, S.D. 
=0.69)  รองลงมา 3 อันดับไดแ้ก่ นักศึกษาคน้พบว่าการทดลองเป็นระบบสากลที่ผ่านพิสูจน์
มาแล้วว่าสามารถสรา้งสรรค์นวัตกรรมได้ (X = 4.16, S.D. = 1.54) นักศึกษาสามารถแสดง
สญัลกัษณท์ี่สะทอ้นการมีพฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์( X = 4.04, S.D. = 0.28) และ นกัศกึษาเกิด
คณุลกัษณะของนกัประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการทดลองได ้( X = 3.95, S.D. = 0.47)  

 ความตอ้งการจ าเป็นที่พบมากที่สุดไดแ้ก่ นักศึกษาค้นพบว่าการทดลองเป็น
ระบบสากลที่ผ่านพิสจูนม์าแลว้วา่สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้มีดชันีล  าดบัความส าคญัเท่ากบั 
0.89 รองลงมาเป็น นักศึกษาคน้พบว่าถ้าไม่มีการพิสูจน์หรือไม่มีการทดลองก็ไม่สามารถเกิด
นวตักรรมได ้(PNI Modified  = 0.52) นกัศกึษาเกิดคณุลกัษณะของนกัประดิษฐ์ผ่านวิธีการในการ
ทดลองได้ (PNI Modified  = 0.33) และ นักศึกษาสามารถแสดงสัญลักษณ์ที่สะท้อนการมี
พฤติกรรมนกัวิทยาศาสตร ์(PNI Modified  = 0.22) 
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ตารางท่ี 5 คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย 

รายการประเมนิ 
สภาพปัจจบุนั 

สภาพความ
คาดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

X S.D. X S.D. (NA) ล าดบั 
1. นกัศกึษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้น
เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรม
ได ้

3.65 0.61 4.57 0.42 0.25 4 

2. นกัศกึษาสามารถน าความหลากหลายของ
อื่นมาสรา้งเป็นระบบในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ได ้

3.61 0.67 4.49 0.44 0.24 3 

3. นกัศกึษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของ
ผูอ้ื่น เพราเห็นคณุค่าของการสรา้งเครือข่าย 

3.65 2.37 4.75 0.7 0.30 8 

4. นกัศกึษาสามารถพฒันานวตักรรมหรอืสิ่งที่
คิดขึน้ใหม่โดยใชเ้ครือข่ายสงัคมและศาสนาได ้

3.4 0.78 4.43 0.42 0.30 4 

5. นกัศกึษาเขา้ใจการคิดคน้แนวปฏิบตัิในการ
ท างานรว่มกบัเครือข่ายจนน าไปสูก่ารคิดคน้
นวตักรรมที่ขยายผลในวงกวา้ง 

3.46 0.73 4.45 0.57 0.29 1 

6.  นกัศกึษาสามารถขยายความคิดรว่มกบั
ผูอ้ื่นเพื่อไดม้มุมองที่สะทอ้นกลบัความ
แตกตา่งหลากหลาย 

3.44 0.81 4.47 0.42 0.30 4 

7. นกัศกึษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบัผูค้นใชใ้น
การสื่อสารเพราะเห็นวา่เป็นความส าคญัของ
การสรา้งเครอืข่าย 

3.6 1.01 4.58 0.56 0.27 2 

8. นกัศกึษาสามารถสรา้งตนเองใหมี้มนษุย์
สมัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหล็กของสงัคมได ้

3.5 0.76 4.78 0.37 0.37 7 

 3.54 0.97 4.57 0.49 0.29 4 
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จากตาราง 5 แสดงว่า คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่ายในปัจจบุนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54  
(S.D. = 0.76)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คุณลักษณะที่มีมากที่สุดไดแ้ก่  นักศึกษาสามารถ
สรา้งตนเองใหมี้มนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหล็กของสงัคมได้ มีค่าเฉลี่ย = 4.78  (S.D. = 
0.37) และ นักศึกษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของผู้อื่นเพราะเห็นคุณค่าของการสรา้ง
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ย = 3.65 เท่ากนั (S.D. = 2.37) รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัศกึษาสามารถสรุป
เป็นองคค์วามรูไ้ดว้่า นักศึกษาสามารถน าความหลากหลายของอื่นมาสรา้งเป็นระบบในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานได ้( X = 3.61, S.D. = 0.67) นักศึกษาเกิดอุปนิสยัในการคบกับผูค้นใชใ้นการ
สื่อสารเพราะเห็นว่าเป็นความส าคัญของการสรา้งเครือข่าย (X = 3.60, S.D. = 1.01) และ 
นกัศกึษาสามารถสรา้งตนเองใหมี้มนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหลก็ของสงัคมได ้( X =3.50, 
S.D. = 0.76)  

ส่วนสภาพความคาดหวงั คณุลกัษณะการสรา้งเครือข่าย พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.57  
(S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดคือ 
นกัศกึษาสามารถสรา้งตนเองใหมี้มนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหล็กของสงัคมได ้ (X =4.78, 
S.D. =0.37)  รองลงมา 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัศกึษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของผูอ้ื่น เพราเห็น
คณุค่าของการสรา้งเครือข่าย (X = 4.75, S.D. = 0.71) นกัศึกษาเกิดอปุนิสยัในการคบกบัผูค้นใช้
ในการสื่อสารเพราะเห็นว่าเป็นความส าคญัของการสรา้งเครือข่าย ( X = 4.58, S.D. = 0.56)  และ 
นกัศึกษามีความเป็นมิตรในการเขา้หาผูค้นเพื่อใหเ้กิดความรว่มมือภายใตพ้หวุฒันธรรมได ้( X = 
4.57, S.D. = 0.42)  

ความตอ้งการจ าเป็นที่พบมากที่สุดไดแ้ก่ นักศึกษาคน้พบว่า นักศึกษาสามารถสรา้ง
ตนเองใหมี้มนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีจนกลายเป็นแม่เหล็กของสงัคมได ้มีดชันีล  าดบัความส าคญัเท่ากับ 
0.37  รองลงมาเป็น นักศึกษาสามารถยอมรบัความแตกต่างของผูอ้ื่น เพราเห็นคุณค่าของการ
สรา้งเครือข่าย  นกัศึกษาสามารถพฒันานวตักรรมหรือสิ่งที่คิดขึน้ใหม่โดยใชเ้ครือข่ายสงัคมและ
ศาสนาได้  นักศึกษาสามารถขยายความคิดร่วมกับผู้อื่นเพื่อได้มุมมองที่สะท้อนกลับความ
แตกต่างหลากหลาย ซึ่งมีค่าดัชนีล้  าดับความส าคัญเท่ากัน (PNI Modified  = 0.30) นักศึกษา
เขา้ใจการคิดคน้แนวปฏิบตัิในการท างานรว่มกบัเครือข่ายจนน าไปสูก่ารคิดคน้นวตักรรมที่ขยายผล
ในวงกว้าง (PNI Modified  = 0.29) และ นักศึกษาเกิดอุปนิสัยในการคบกับผู้คนใช้ในการสื่อสาร
เพราะเห็นว่าเป็นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย (PNI Modified  = 0.27) 

ความมุ่งหมายของชุดฝึกอบรมการเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของ
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
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1 . เพื่ อ เส ริม ส ร้า งคุณ ลักษณ ะภาวะผู้ น  า เชิ งน วัต ก รรม ขอ งนั ก ศึ กษ า
สถาบนัอดุมศึกษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากความจ าเป็นที่ไดจ้ากการประเมิณ 5 ดา้น โดย
เรียงความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การตัง้ค าถาม การสงัเกตการเช่ือมโยง การมี
เครือข่าย การทดลอง 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมการเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
แนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม หมายถึง   ผูท้ี่สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และ
ลกัษณะทางสงัคม เป็นผูน้  าที่ใชก้ระบวนการของการสรา้งสรรค ์ ผูท้ี่มีความสามารถในการเขา้ถึง
ปัญหาหรือโอกาสที่สลบัซบัซอ้น คน้พบแนวทางในการด าเนินการใหม่ๆ หรือไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน 
เป็นผูท้ี่มี มีสมัพนัธภาพของกลุม่บคุลากรท่ีมีคณุภาพ มีความไวว้างใจสมาชิกภายในองค ์สามารถ
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ารเป็นผูท้ี่มีทัง้ความคิดและพฤติกรรมในทางสรา้งสรรคท์ี่มีอยู่ในตนเอง 
ไดแ้ก่ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีการการวิเคราะหท์ี่ดี คิดแบบบูรณาการ มีจินตนาการ มีความ
กระตือรือรน้ มีการวางแผนงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีความคล่องแคล่ว
กระตือรือรน้ มีความสามารถในการปรบัตวัเพื่อการพฒันาไดด้ี มีความกลา้เสี่ยงกลา้ปรบัเปลี่ยน
ยอมรบัความลม้เหลวหรือผิดพลาดเปิดอิสระทางความคิดการท างานเป็นทีมการช่ืนชมยินดียก
ย่องหรือมอบรางวลัใหแ้ก่ตนเองและผูร้ว่มงานสรา้งความภาคภมูิใจรกัและศรทัธาในผลงาน และมี
ความสามารถพิเศษในการสรา้งมิตรสมัพนัธ ์เนน้การท างานเป็นทีมแบบการมีส่วนร่วม เนน้การ
สรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้การท างานจึงเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  แบ่งเป็น
องคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ Clayton M. Chistenser (2011)   

1) การตัง้ค  าถาม หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะ
ที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ไดน้ัน้ เกิดจากการตัง้ค าถามอย่างถกูตอ้ง ค าถามที่เรา้ใหเ้กิด
มมุมองที่แตกต่างออกไป ช่วยทา้ทายความคิดใหอ้อกจากกรอบความคิดเดิมและหลดุจากความ
คุน้ชินเก่า ๆ ได ้อีกทัง้ ช่วยใหเ้กิดความกลา้ที่จะปรบัเปลี่ยน และกา้วขา้มขอ้จ ากดัต่าง ๆ ส่งเสริม
ใหเ้กิดจินตนาการที่จะประมวลสถานการณแ์ละเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารควร
เป็นตน้แบบในการตัง้ค าถามต่าง ๆ สนับสนุนใหมี้การสอบถาม มีทัศนคติที่ดีต่อผูซ้กัถาม และ
สนบัสนนุการเปิดใจรบัฟัง การกลา้โตแ้ยง้ เม่ือคิดเห็นแตกตา่ง 

2) การสงัเกต หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่
สะทอ้นการท าตวัเสมือนนกัมานษุยวิทยาหรือนกัพฤติกรรมศาสตรเ์ป็นการสงัเกตเชิงการวิเคราะห ์
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เพื่อหาร่องรอยที่มาหรือเหตุผลต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า การคน้พบความตอ้งการส่วนลึกและความ
คาดหวังที่ซ่อนเรน้ของลูกคา้ มาจากการเฝ้าสังเกตลูกคา้ หรือบุคคลรอบขา้งในเชิงพฤติกรรม 
ทกัษะการเป็นผูด้ทูี่ถ่ีถว้นในรายละเอียดจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความสงสยัใครรู่ว้่า ลกูคา้มีเหตผุล
อะไรที่ท  าสิ่งตา่ง ๆ แบบนัน้ ซึง่จะช่วยพาผูส้งัเกตการณค์น้พบประเด็นส าคญัท่ีถกูบงัอยู่ได ้

3) การเชื่อมโยง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่
สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จริงแลว้ คือ การเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน ผูท้ี่สามารถรอ้ย
เรียง บรูณาการ ประสบการณด์า้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างลงตวันัน้ จะสามารถคน้พบความคิดสรา้งสรรค์
ใหม่ ๆ ได ้การสรา้งทีมงานที่ประกอบดว้ยคนหลากหลายวิชาชีพจากฝ่ายต่าง ๆ ถือเป็นแหลง่พลงั
ความคิดที่จะขบัเคลื่อนไปสูน่วตักรรมได ้ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั
อย่างกวา้งขวาง หรือจดั Sharing Forum เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนมมุมองและเขา้ใจความเช่ือมโยง
ของงาน 

4) การมีเครือข่ายสมัพนัธ ์หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และ
ลกัษณะที่สะทอ้นการท าความรูจ้กักบัผูค้นหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อไปลองขายความคิด ซึง่เรา
อาจจะไดมุ้มมองสะทอ้นกลบัที่แตกต่างออกไปมากมาย ท าใหเ้กิด “ความคิดกระตุ้นความคิด” 
ต่างฝ่ายไดป้ระโยชนใ์นการคิดคน้แนวปฏิบตัิใหม่ ๆ ของตน หรือแมแ้ต่คิดคน้นวตักรรมที่ขยายผล
สูค่นในวงกวา้ง   

5) การทดลอง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่
สะทอ้นการมีพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร ์ที่น  าขอ้สงัเกต การตัง้สมมุติฐานต่าง ๆ มาคน้ควา้
ทดลอง เพื่อน าความคิดในจินตนาการนัน้มาสูก่ารปฏิบตัิไดจ้รงิ การน าความคิดมาทดลองโดยการ
สรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบกบับางกลุ่ม ซึ่งลว้นแลว้แต่ช่วยท าใหเ้กิด
ความคิดที่ควบแน่นและชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

กิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม  หมายถึง กิจกรรมนอกชัน้เรียนที่
ใชใ้นการเสริมสรา้งคุณลักษณะที่จ  าเป็นต่อการท างานในอนาคตของนักศึกษา ประกอบดว้ย 
เนือ้หาสาระ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย ผูส้อน นกัศกึษา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู ้และการ
วัดประเมิณผล โดยสรา้งรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมของ
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดน้  าเอาแนวคิดภาคใต ้ ผูว้ิจยัไดแ้นวคิด
การพฒันานกัศึกษาในระดบัอดุมศึกษาตามกระบวนการเรียนรูข้องโคลบ์ (Kolb. 1987: 41) โดย
ใชว้ิธีสอนที่เนน้การเรียนรูจ้ากการกระท า (Learning by Doing) ซึ่งเนน้นักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง
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การเรียนรู ้มีความเช่ือวา่การเรียนรูจ้ากการกระท าจรงิ นกัศกึษาเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม่โดยเริม่จาก
การรบัรูปั้ญหา คิดหาแนวทางแกไ้ข ลงมือปฏิบตัิจนเกิดประสบการณจ์ากการปฏิบตัิ นกัศกึษาจะ
เป็นผูส้รา้งความรูข้องตนเอง เกิดการปรบัเปลี่ยนความรูเ้ดิมใหเ้ป็นความรูใ้หม่ ซึง่จะเป็นความรูท้ี่มี
ความหมายต่อนกัศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริงได ้ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์
ในการคิด และการกระท าจนก่อใหเ้กิดการเรียนรู ้วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณมี์ความคิดที่เป็น
หลกัส าคญัคือ เป็นการเรียนรูท้ี่อาศยัประสบการณข์องนกัศกึษา ที่เกิดจากการกระท าจนท าใหเ้กิด
ความรูใ้หม่ ปฏิสมัพนัธข์องนกัศกึษาท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่ายความรูอ้ย่างกวา้งขวาง และ
มีการสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนเพื่อสังเคราะห์ความรู ้องค์ประกอบของการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์มี 4 ประการคือ 1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผูจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็น
ผูช้่วยใหน้ักศึกษาน าประสบการณเ์ดิมของตนมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้ 2. การสะทอ้นความคิด
และอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหน้กัศึกษามีโอกาส
แสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัอย่างลกึซึง้ 3. ความเขา้ใจ
เกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
น าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดยนักศึกษาเป็นฝ่ายริเริ่มแลว้ผูจ้ัดกิจกรรมการ
เรียนรูช้่วยเติมใหส้มบรูณห์รือแนะแนวทาง และนกัศกึษาเป็นผูส้านต่อจนเกิดความคิดรวบยอด 4. 
การทดลองหรือประยุกตแ์นวคิด (Experiment or Application) นักศึกษาไดน้ าเอาการเรียนรูท้ี่
เกิดขึน้ใหม่ไปประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะหรือสถานการณอ์ื่น จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบตัิของนกัศึกษา
เอง  

นอกจากนี ้การประเมิณประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดน้  าเอาแนวคิดแบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว วัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test 
Design) (Campbell & Stanley. 1963: 171-246) โดยสิ่งที่จะตอ้งเป็นตัวบ่งชีผ้ลการเรียนรู ้คือ 
ผลต่างระหวา่งคะแนนสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
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ตอนที ่2 
รายละเอียดชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หลักการและแนวคิดของชุดฝึกอบรม 

เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมส าหรบันกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน
3จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้วิจัยได้แนวคิดการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตาม
กระบวนการเรียนรูข้องโคลบ์ (Kolb. 1987: 41) โดยใชว้ิธีสอนที่เน้นการเรียนรูจ้ากการกระท า 
(Learning by Doing) ซึ่งเนน้นกัศึกษาเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้มีความเช่ือว่าการเรียนรูจ้ากการ
กระท าจรงิ นกัศึกษาเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม่โดยเริ่มจากการรบัรูปั้ญหา คิดหาแนวทางแกไ้ข ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ นักศึกษาจะเป็นผูส้รา้งความรูข้องตนเอง เกิดการ
ปรบัเปลี่ยนความรูเ้ดิมใหเ้ป็นความรูใ้หม่ ซึ่งจะเป็นความรูท้ี่มีความหมายต่อนักศึกษา สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการคิด และการกระท าจน
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู ้วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณมี์ความคิดที่เป็นหลกัส าคญัคือ เป็นการเรียนรู ้
ที่อาศยัประสบการณข์องนกัศึกษา ที่เกิดจากการกระท าจนท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ ปฏิสมัพนัธข์อง
นักศึกษาท าใหเ้กิดการขยายของเครือข่ายความรูอ้ย่างกวา้งขวาง และมีการสื่อสารดว้ยการพูด
หรอืเขียนเพื่อสงัเคราะหค์วามรู ้องคป์ระกอบของการเรียนรูจ้ากประสบการณมี์ 4 ประการคือ 

 1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผูจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นผูช้่วยใหน้ักศึกษา
น าประสบการณเ์ดิมของตนมาพฒันาเป็นองคค์วามรู ้ 

2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรูช้่วยใหน้ักศึกษามีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการ
เรียนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่างลกึซึง้  

3. ความเข้าใจเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) 
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึน้โดยนกัศึกษาเป็นฝ่ายริเริ่ม
แลว้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรูช้่วยเติมใหส้มบรูณห์รอืแนะแนวทาง และนกัศกึษาเป็นผูส้านตอ่จนเกิด
ความคิดรวบยอด 4. การทดลองหรือประยุกตแ์นวคิด (Experiment or Application) นกัศึกษาได้
น าเอาการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ใหม่ไปประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะหรือสถานการณอ์ื่น ๆ จนเกิดเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิของนกัศกึษาเอง  
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วัตถุประสงคข์องชุดฝึกอบรม 

1.เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมในดา้นการตัง้ค าถามไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2.เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมในดา้นการสงัเกตไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

3.เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมในดา้นการเชื่อมโยงไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4.เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมในดา้นการสรา้งเครือข่ายไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

5.เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรมในดา้นการทดลองไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 
กลุม่เปา้หมาย 

นักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี ระดับปริญญาบณัฑิตที่ก าลงัศึกษา ชัน้ปีที่  3 ไม่จ ากัด
สาขาและคณะวิชา ที่ตอ้งการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม จ านวน 30 คน 
 
ตวัชีว้ดั 

1.ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมีความรูจ้ากการเรียนรูไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
2.ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาโครงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีการประเมิณ

คณุภาพไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70  
3.ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3.51 
 

เปา้หมาย 

1.ผูเ้ขา้รว่มการอบรมทกุคนมีความรูค้วามเขา้ใจต่อคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม
ทัง้ 5 ดา้น 

2.ผูเ้ขา้รบัการอบรมทุกคนมีความสามารถในการออกแบบวิธีการสรา้งนวัตกรรมเพื่อ
พฒันางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระยะเวลาการอบรม 2 วนั 

 

โครงสรา้งชดุฝึกอบรม 

ผู้วิจัยก าหนดเนือ้หาจากการพิจารณาล าดับค่า PNI โดยสัมพันธ์กับระยะเวลาของ
กิจกรรม ปริมาณเนือ้หากิจกรรม และเทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การจัดการเรียนรูโ้ยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้าร
เรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning)และการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team Building 
Learning) ดงันี ้
 

กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา
ที่ใช ้

แนวทางการจดั
กิจกรรม 

สื่อที่ใช ้ การประเมนิ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี1 คุณลักษณะการตัง้ค าถาม 
การฝึกการตัง้ค าถาม
เพื่อใหส้ามารถการ
วิเคราะหไ์ดว้า่
สิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
 

180 นาท ี
 

1.การบรรยาย 
2.กิจกรรมกลุม่ 
3.การระดม
ความคิด 
4.การสืบคน้
ขอ้มลู 
5.การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
6.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

1.Application 
เช่น Zoom 
,Facebook live 
2.แหลง่เรยีนรู ้
ออนไลน ์เช่น 
Internet 
3.ช่องทาง
น าเสนอ เช่น 
Youtube,Canvas 
 

1.สงัเกต
พฤติกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรม 
2.การน าเสนอ
ผลงาน 
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กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา
ที่ใช ้

แนวทางการจดั
กิจกรรม 

สื่อที่ใช ้ การประเมนิ 

หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 คุณลักษณะการสังเกต 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
เรยีนรูก้ารตัง้ขอ้สงัเกตถึง
ความแตกต่างของการ
ปรบัเปลี่ยนของนวตักรรมท่ี
เกิดขึน้ในแต่ละยคุสมยั 
 

180 นาที 
 
 

1.การบรรยาย 
2.กิจกรรมกลุม่ 
3.การระดม
ความคิด 
4.การสืบคน้
ขอ้มลู 
5.การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้
6.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

1.Application 
เช่น Zoom 
,Facebook live 
2.แหลง่เรียนรู ้
ออนไลน ์เช่น 
Internet 
3.ช่องทางน าเสนอ 
เช่น 
Youtube,Canvas 
 

1.สงัเกต
พฤติกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรม 
2.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

 
กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา

ท่ีใช ้
แนวทางการจดั

กิจกรรม 
สื่อท่ีใช ้ การประเมิน 

หน่วยการฝึกอบรมท่ี 3 คุณลกษณะการเชือ่มโยง 
ระบสุาเหต ุอธิบายเหตผุล 
บอกวิธีการเช่ือมโยงสิ่ง
สองสิ่งขึน้ไปใหเ้กิดเป็น
นวตักรรม อธิบายแผนงาน
และขัน้ตอนการแกปั้ญหา 
 

120 นาที 
 
 

1.การบรรยาย 
2.กิจกรรมกลุม่ 
3.การระดม
ความคิด 
Case Study 
4.การสืบคน้
ขอ้มลู 
5.การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้
6.การน าเสนอ
ผลงาน 
 
 

1.Application 
เช่น Zoom 
,Facebook live 
2.แหลง่เรียนรู ้
ออนไลน ์เช่น 
Internet 
3.กรณีศกึษา 
สถานการณ์
ปัญหาในการ
ท างาน 
 

1.สงัเกต
พฤติกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรม 
2.การน าเสนอ
ผลงาน 
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กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา
ท่ีใช ้

แนวทางการจดั
กิจกรรม 

สื่อท่ีใช ้ การประเมิน 

หน่วยการฝึกอบรมท่ี 4 คุณลักษณะการสร้างเครือข่าย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถออกแบบหรอื
สรา้งกระบวนการในการ
สรา้งเครือข่าย 

120 นาที 
 
 

1.การบรรยาย 
2.กิจกรรมกลุม่ 
3.การระดม
ความคิด 
4.การสืบคน้
ขอ้มลู 
5.การ
แลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้
6.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

1.Application 
เช่น Zoom 
,Facebook live 
2.แหลง่เรียนรู ้
ออนไลน ์เช่น 
Internet 
3.ช่องทางน าเสนอ 
เช่น 
Youtube,Canvas 
 

1.สงัเกต
พฤติกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรม 
2.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา
ท่ีใช ้

แนวทางการจดั
กิจกรรม 

สื่อท่ีใช ้ การประเมิน 

หน่วยการฝึกอบรมท่ี 5 คุณลักษณะการทดลอง 
เพื่อทดสอบกระบวนการคิด
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจาก
เรื่องท่ีไดร้บัชมวา่สาร
ดงักลา่วแลว้ วา่มีความ
คิดเห็นอย่างไร 

120 นาที 
 
 

1.การบรรยาย 
2.กิจกรรมกลุม่ 
3.การระดม
ความคิด 
4.การสืบคน้
ขอ้มลู 
5.การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้
6.การน าเสนอ
ผลงาน 
 

1.Application 
เช่น Zoom 
,Facebook live 
2.แหลง่เรียนรู ้
ออนไลน ์เช่น 
Internet 
3.ช่องทางน าเสนอ 
เช่น 
Youtube,Canvas 
 

1.สงัเกต
พฤติกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรม 
2.การน าเสนอ
ผลงาน 
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ตารางการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูก้บัค่า PNI รายดา้น 

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิง
นวตักรรม 

จดุประสงคกิ์จกรรม ความสอดคลอ้งกบั
ค่า PNI 
 รายดา้น 

1.ด้านการเชือ่มโยง 1.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถการ
วิเคราะหไ์ดว้า่สิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
2.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถอธิบายได้
วา่สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้มีกระบวนการอย่างไร 

ล าดบัท่ี 3 

2.ด้านการตัง้ค าถาม 1.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถสืบคน้
และการวิเคราะหไ์ดว้า่สิ่งประดิษฐ์ใหม่
เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 
2.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถตัง้
ค าถามไดว้า่สิ่งใหม่ที่เกิดขึน้มีมีท่ีมาอย่างไร 

ล าดบัท่ี 1 

3.ด้านการสังเกต 1.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถใชก้ารตัง้
สมติฐานไดว้า่สิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึน้ได้
อย่างไร 
2.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถอธิบายได้
วา่สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้มีพฒันาการอย่างไร 

ล าดบัท่ี 2 

4.ด้านการทดลอง 1.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถท าการ
ทดลองเพื่อสรา้งนวตักรรม 
2.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถอธิบายได้
นวตักรรมเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

ล าดบัท่ี 5 

5.ด้านการสร้างเครือข่าย 1.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถออกแบบ
หรือสรา้งกระบวนการในการสรา้งเครือข่าย 
 2.เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถอธิบาย
ไดเ้ครือข่ายท่ีดีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

ล าดบัท่ี 4 
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ระยะเวลาการจดักิจกรรม 

 ด าเนินการจดักิจกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 17 ชั่วโมง 

 

สถานที่ในการจดักิจกรรม 

 อบรมผ่านระบบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ครัง้ที่ กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช ้
1 ปฐมนิเทศ 

-ชีแ้จงรายละเอียดการ
ทดลอง 
การเตรียมตวัเขา้รว่ม
กิจกรรม การนดัหมาย
และก าหนดเครื่องมือใน
การเขา้รว่มกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

ออนไลน ์
ประสานเวลา 

 
 
 
 
 
 

ออนไลน ์

10 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

50 นาท ี

Zoom 
 
 
 
 
 
 
 

Google form 
ทดสอบก่อนเรยีน ประสานเวลา  Zoom 

2 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 1 
ช่ือกิจกรรม “108ค าถาม
เปลี่ยนโลก” 

- ออนไลน ์
- ไม่ประสานเวลา 

180 นาที่ - Application เช่น 
Zoom,Facebook live 
- แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์
เช่น Internet 

3 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 2 
ช่ือกิจกรรม“น่ันไงใช่
เลย” 

- ออนไลน ์
- ไม่ประสานเวลา 

180 นาท ี - Application เช่น 
Zoom,Facebook live 
- แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์
เช่น Internet 
-ช่องทางน าเสนอสื่อ 
เช่น Youtube.Canvas 



  231 

ครัง้ที่ กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช ้

4 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 3 
ช่ือกิจกรรม“รวมใจ
กลายเป็นหน่ึงเดยีว”
  

- ออนไลน ์
- ไม่ประสานเวลา 

120 นาท ี 1. Application เช่น 
Zoom,Facebook live 
2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์
เช่น Internet 
3.ใบงานการการ
วิเคราะห…์………… 

5 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 4 
ช่ือกิจกรรม“โลกนีมี้เรา
และนาย” 

- ออนไลน ์
- ไม่ประสานเวลา 

120 นาท ี 1. Application เช่น 
Zoom,Facebook live 
2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์
เช่น Internet 
 

6 หนว่ยการฝึกอบรมท่ี 5 
ช่ือกิจกรรม“คนค้นคน” 

- ออนไลน ์
- ไม่ประสานเวลา 

120 นาท ี 1. Application เช่น 
Zoom,Facebook live 
2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์
เช่น Internet 
 

ครัง้ที่ กิจกรรม รูปแบบ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช ้
7 ทดสอบหลงัเรยีน 

 
 

ออนไลน ์
ประสานเวลา 

 

50 นาท ี
 
 

Google form ,Zoom 
 
 

การประเมนิความ 
พงึพอใจ 

ออนไลน ์
ประสานเวลา 

 
 

10 นาท ี Google form 
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วิธีการวดัและประเมินผล 

1. การทดสอบหลงัเรยีน 

2. การน าเสนอผลงาน 

3. การเขา้รว่มกิจกรรม 

เกณฑก์ารประเมิณ 

1. ศกึษาบทเรียนโดยใชร้ะยะเวลารวมไมน่อ้ยกวา่ 5 ชั่วโมง 

2. ท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

3. ผลงานจากโครงงานมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
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ตอนที ่3  
แผนการจัดกจิกรรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของนักศกึษา

สถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคในการจดักิจกรรม คือ คือ การเรยีนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active 

Learning)และการจดัการเรียนรูโ้ดยใชท้ีมเป็นฐาน (Team Building Learning)ประกอบดว้ย 5 

กิจกรรม รวมเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรม 2 วนั ประมาณ 17 ชั่วโมง ดงันี ้

 

ปฐมนิเทศ          จ านวน 60 นาท ี

หน่วยการฝึกอบรมที ่1.คณุลกัษณะดา้นการตัง้ค าถาม   จ านวน 180 นาที

 กิจกรรม “108ค าถามเปลีย่นโลก”เพื่อฝึกการตัง้ค าถามที่แตกตา่งไปจากความเคยชิน

เก่าๆ มีความทา้ทายที่จะตัง้ค  าถามที่ตรงกบัความคิดของผูถ้ามโดยปราศจากกรอบความคิดใดๆ 

หน่วยการฝึกอบรมที ่2.คณุลกัษณะดา้นการสงัเกต   จ านวน 180 นาที

 กิจกรรม“น่ันไงใช่เลย”เพื่อฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเกิดทกัษะการสงัเกต ซึง่จะสามารถ

พฒันาเป็นคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการสงัเกตได ้

หน่วยการฝึกอบรมที ่3.คณุลกัษณะดา้นการเช่ือมโยง   จ านวน 120 นาที

 กิจกรรม“รวมใจกลายเป็นหน่ึงเดยีว”เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัค าว่า นวตักรรม และการเชื่อมโยง 

หน่วยการฝึกอบรมที ่4.คณุลกัษณะดา้นการสรา้งเครอืข่าย  จ านวน 120 นาที

 กิจกรรม“โลกนีมี้เราและนาย”เพื่อฝึกการการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญัของการสรา้ง

เครือข่ายจากกรณีศกึษา 

หน่วยการฝึกอบรมที ่5.คณุลกัษณะดา้นการทดลอง   จ านวน 120 นาที

 กิจกรรม“คนค้นคน”เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมขบคิดจากเรื่องราวและสถานการณท์ี่

ประสบ ซึง่เป็นการทดลองเพ่ือการคน้พบวา่ผูร้ว่มกิจกรรมมีคณูลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมเป็น

อย่างไร 

ปฐมนิเทศ          จ านวน 60 นาท ี

รวม                                                             14 ชั่วโมง 
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ปฐมนิเทศ 

                      ระยะเวลา 60 นาท ี

จดุมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมรบัรูจ้ดุมุ่งหมาย แนวทางปฏิบตัิ วิธีการ วนั เวลา 

เครื่องมือที่ใชใ้นการจดักิจกรรม 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีกบัวิทยากรและทีมงานวทิยากร 

 

สื่อและวสัดอุปุกรณ ์

1. แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

2. แบบบนัทกึการเขา้รว่มกิจกรรม 

 

ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

1. วิทยากรแนะน าตวัและใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมแนะน าตนเอง เพื่อสรา้งความคุน้เคย

ระหวา่งวิทยากรและผุร้ว่มกิจกรรม 

2. วิทยากรชีแ้จงรายละเอียดการทดลอง การเตรียมตวัเขา้รว่มกิจกรรม การนดั

หมายเวลา และก าหนดเครือ่งมือในการเขา้รว่มกิจกรรมการเรยีนรู ้

3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

 

การวดัประเมณิผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 

2. ผลการทดสอบก่อนเรยีน 
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หนว่ยการอบรมที่ 1  

 

ช่ือกิจกรรม “108ค าถามเปลี่ยนโลก”     ระยะเวลา 180 นาที

สาระส าคญั    

 การตั้งค าถาม หมายถึง คุณลักษณะ สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และลักษณะที่

สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ไดน้ัน้ เกิดจากการตัง้ค าถามอย่างถูกตอ้ง ค าถามที่เรา้ใหเ้กิด

มมุมองที่แตกต่างออกไป ช่วยทา้ทายความคิดใหอ้อกจากกรอบความคิดเดิมและหลดุจากความ

คุน้ชินเก่า ๆ ได ้อีกทั้ง ช่วยใหเ้กิดความกลา้ที่จะปรบัเปลี่ยน และกา้วขา้มขอ้จ ากดัต่าง ๆ ส่งเสริม

ใหเ้กิดจินตนาการที่จะประมวลสถานการณแ์ละเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารควร

เป็นตน้แบบในการตัง้ค าถามต่าง ๆ สนับสนุนใหมี้การสอบถาม มีทัศนคติที่ดีต่อผูซ้กัถาม และ

สนบัสนนุการเปิดใจรบัฟัง การกลา้โตแ้ยง้ เม่ือคิดเห็นแตกตา่ง 

 

จดุประสงคก์ิจกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตัง้ค าถามถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในอนาคตว่า นวตักรรมที่

ยงัไม่มีในปัจจบุนัจะมีลกัษณะหรอืหนา้ตาอย่างไร 

2. เพื่อฝึกการตัง้ค าถามที่แตกต่างไปจากความเคยชินเก่าๆ มีความทา้ทายที่จะตัง้

ค าถามที่ตรงกบัความคิดของผูถ้ามโดยปราศจากกรอบความคิดใดๆ 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถน าเสนอใหเ้ห็นถึงแนวคิดในการแสวงหาค าถาม

เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 

เปา้หมาย 

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถคน้พบค าถามที่เป็นช่องทางในการแสวงหาสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆ 

2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการตัง้ค าถาม 
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แนวทางการจดักิจกรรม 

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรมกลุม่ 

3. การระดมความคิด 

4. การสืบคน้ขอ้มลู 

5. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

6. การน าเสนอผลงาน 

ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

 ขัน้เกริน่น า 

1. วิทยากรชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้วิธีการเรยีนรู ้โครงสรา้งเนือ้หา กิจกรรมการ

เรียนรู ้วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

2. วิทยากรใหผู้ร้ว่มกิจกรรมแบง่กลุม่ออกเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน 

 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายเนือ้หาเรื่อง คณุลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการตัง้ค าถาม 

2. วิทยากรตั้งโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า 

วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถืออีกใน10ปี ข้างหน้าจะมีหน้าตาและลักษณะ

อย่างไร 

3. ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมในแต่ละกลุ่มตัง้ค าถามถึงโทรศพัทมื์อถือใน 10 ปีขา้งหนา้ 

ดว้ยค าถามที่เป็นของกลุ่มที่รว่มกนัคิด เช่น ค าจ ากดัความของโทรศพัทมื์อถือใน

อนาคต คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือในอนาคตเป็นอย่างไร โดยที่ยังไม่ตอ้ง

แสวงหาค าตอบ 

ขัน้สรุป 

1. ใหแ้ต่ละกลุม่น าเสนอค าถามที่รว่มกนัคิดขึน้  

2. วิทยากรจัดหมวดหมู่ของความคิดเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบของกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้

ต่อไป 
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วสัดอุปุกรณ ์

1. Application เช่น Zoom, Facebook live 

2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์เช่น Internet 

การวดัและประเมินผล 

1. การมีสว่นรว่มในการท างานกลุม่ 

2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

ช่ือกิจกรรม “108 ค าถามเปลี่ยนโลก” 

 ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมรว่มกนัการวิเคราะหถ์ึงสิ่งประดิษฐใ์หม่ๆในอนาคตวา่ นวตักรรมที่ยงั

ไม่มีในปัจจบุนัจะมีลกัษณะหนา้ตาเป็นอย่างไร โดยฝึกการตัง้ค าถามที่แตกตา่งไปจากความเคย

ชินเก่าๆ มีความทา้ทายท่ีจะตัง้ค าถามที่ตรงกบัความคิดของผูถ้ามโดยปราศจากกรอบความคิด

ใดๆ แลว้น าเสนอใหเ้ห็นถึงแนวคิดในการแสวงหาค าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 
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ใบงานที่1 

  ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมในแต่ละกลุม่การวิเคราะหถ์ึงสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆในอนาคตวา่ 

นวตักรรมที่ยงัไม่มีในปัจจบุนัจะมีลกัษณะหนา้ตาเป็นอย่างไร เชน่ สิ่งประดิษฐ์ที่จะน ามาใช้

ส  าหรบัเป็นเครื่องมือหรอือปุกรณส์นบัสนนุการท างานของแพทยแ์ละพยาบาลในสถานการณไ์วรสั

โควิด-19  โดยฝึกการตัง้ค าถามที่แตกตา่งไปจากความเคยชินเก่าๆ มีความทา้ทายที่จะตัง้ค  าถามที่

ตรงกบัความคิดของผูถ้ามโดยปราศจากกรอบความคดิใดๆ แลว้น าเสนอใหเ้ห็นถึงแนวคิดในการ

แสวงหาค าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ ภายในเวลา30 นาท ี

 

ใ………………………………….. 
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หนว่ยการอบรมที่ 2 

 

ช่ือกิจกรรม “น่ันไงใช่เลย”      ระยะเวลา 180 นาที 

สาระส าคญั 

 การสงัเกต หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้นการท าตวัเสมือนนกัมานษุยวิทยาหรือนกัพฤติกรรมศาสตรเ์ป็นการสงัเกตเชิงการวิเคราะห ์

เพื่อหาร่องรอยที่มาหรือเหตุผลต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า การคน้พบความตอ้งการส่วนลึกและความ

คาดหวังที่ซ่อนเรน้ของลูกคา้ มาจากการเฝ้าสังเกตลูกคา้ หรือบุคคลรอบขา้งในเชิงพฤติกรรม 

ทกัษะการเป็นผูด้ทูี่ถ่ีถว้นในรายละเอียดจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความสงสยัใครรู่ว้่า ลกูคา้มีเหตผุล

อะไรที่ท  าสิ่งตา่ง ๆ แบบนัน้ ซึง่จะช่วยพาผูส้งัเกตการณค์น้พบประเด็นส าคญัท่ีถกูบงัอยู่ได ้

จดุประสงคก์ิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเรียนรูก้ารตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างของการ

ปรบัเปลี่ยนของนวตักรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะยคุสมยั 

2. เพื่อฝึกฝนใหผู้ร้่วมกิจกรรมเกิดทักษะการสงัเกต ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็น

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการสงัเกตได ้

เปา้หมาย 

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะการสงัเกต 

2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการสงัเกต 

แนวทางการจดักิจกรรม 

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรมกลุม่ 

3. การระดมความคิด 

4. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

5. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

ขัน้เกริน่น า 

1. วิทยากรชวนผูร้่วมกิจกรรมสนทนาเก่ียวกับระบบการคมนาคมของไทยใน

อดีต 

2. วิทยากรชีแ้จงวัตถุประสงคข์องกิจกรรมและแบ่งบทบาทหนา้ที่ใหก้ับผูร้่วม

กิจกรรม 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายเนือ้หาเรื่อง คุณลักษณะผูน้  าเชิงนวัตกรรมในดา้นการสังเกต 

โดยยกตัวอย่างระบบการคมนาคมในอดีต และระบบการคมนาคมในปัจจุบัน 

เพื่อใชเ้ป็นสื่อในการระดมความคิดของผูร้ว่มกิจกรรม 

2. วิทยากรแบ่งผูร้ว่มกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ4 คน เพื่อใหร้ว่มกนัระดมสมอง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันตัง้ขอ้สงัเกตว่านวัตกรรมที่เก่ียวกับระบบ

การคมนาคมในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร และอะไรเป็น

องคป์ระกอบของความแตกตา่งนัน้ 

 

ขัน้สรุป 

1. ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลงานที่ไดจ้ากการระดมสมอง 

2. วิทยากรชวนผูร้ว่มกิจกรรมสรุปเป็นองคค์วามรูร้ว่มกนั 

วสัดอุปุกรณ ์

1. Application เช่น Zoom,Facebook live 

2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์เช่น Internet 

การวดัและประเมิณผล 

1. การมีสว่นรว่มในการท างานกลุม่ 

2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

      ช่ือกิจกรรม “นั่นไงใช่เลย”   

  เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเรียนรูก้ารตัง้ขอ้สงัเกตถึงความแตกต่างของการปรบัเปลี่ยน

ของนวตักรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะยคุสมยัและเพื่อฝึกฝนใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเกิดทกัษะการสงัเกต ซึง่จะ

สามารถพฒันาเป็นคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมในดา้นการสงัเกตได ้

นวัตกรรมด้านการคมนาคมจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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ใบงานที่ 2 

  ใหผู้ร้่วมกิจกรรมร่วมกันตัง้ขอ้สังเกตถึงความแตกต่างของการปรบัเปลี่ยนของ

นวตักรรมที่เกิดขึน้ในแต่ละยคุสมยัโดยศกึษาจากการสรา้งรถไฟว่ามีวิวฒันาการอย่างไร อะไรเป็น

ปัจจยัแห่งการปรบัเปลี่ยน และมีวิวฒันาการอย่างไร ภายในเวลา 30 นาที 
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หนว่ยการอบรมที่ 3 

ช่ือกิจกรรม “รวมใจกลายเป็นหน่ึงเดยีว”   ระยะเวลา 120 นาที 

สาระส าคญั 

 การเช่ือมโยง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะ

ที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จริงแลว้ คือ การเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ผูท้ี่สามารถรอ้ย

เรียง บรูณาการ ประสบการณด์า้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างลงตวันัน้ จะสามารถคน้พบความคิดสรา้งสรรค์

ใหม่ ๆ ได ้การสรา้งทีมงานที่ประกอบดว้ยคนหลากหลายวิชาชีพจากฝ่ายต่าง ๆ ถือเป็นแหลง่พลงั

ความคิดที่จะขบัเคลื่อนไปสูน่วตักรรมได ้ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั

อย่างกวา้งขวาง หรือจดั Sharing Forum เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนมมุมองและเขา้ใจความเช่ือมโยง

ของงาน 

จดุประสงคก์ิจกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับค าว่า นวตักรรม และการ

เช่ือมโยง 

2. เพื่อใหผู้ร้่วมกิจกรรมสามารถน าจินตนาการที่มีสู่การคิดเพื่อใหไ้ดส้ิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆ 

เปา้หมาย 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดทักษะในการคิดเช่ือมโยง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการ

จดัการอบรมในครัง้นี ้

แนวทางการจดักิจกรรม 

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรมกลุม่ 

3. การระดมความคิด 

4. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

5. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

 ขัน้เกริน่น า 

1. วิทยากรชวนผูร้ว่มกิจกรรมสนทนาเก่ียวกบัการเช่ือมโยงของสรรพสิ่งต่าง

อนัเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

2. วิทยากรชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและแบ่งบทบาทหนา้ที่ใหก้ับผู้

รว่มกิจกรรมวิทยากร 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายถึง นวตักรรม เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดจากการรงัสรรคข์อง

มนุษย ์โดยการร่วมหรือเช่ือมโยงของตัง้แต่สองสิ่งขึน้ไป เช่นโทรศพัทมื์อถือ 

เพื่อน าเขา้สูก่ิจกรรม 

2. วิทยากรทบทวนขอ้มูลที่ไดจ้ากการหน่วยการเรียนรูท้ี่1 เรื่อง “108 ค าถาม

เปลี่ยนโลก” เพื่อเช่ือมโยงกบักิจกรรมในครัง้นี ้

3. วิทยากรตัง้โจทยใ์หผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัระดมสมอง เก่ียวกบันวตักรรมโดย

ใหร้ว่มกนัคิดว่านอกจากโทรศพัทมื์อถือแลว้เราสามารถรวมสิ่งใดใหเ้กิดเป็น

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ไดอ้ีกบา้ง 
 

 ขัน้สรุป 

1. ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลการประประชมุกลุม่ 

2. วิทยากรบรรยายสรุปเพื่อเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเช่ือมโยง ซึ่ง

เป็นคณุลกัษณะส าคญัของผูน้  าเชิงนวตักรรม 
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วสัดอุปุกรณ ์

1. Application เช่น Zoom,Facebook live 

2. แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์เช่น Internet 

 

การวดัและประเมินผล 

1. การมีสว่นรว่มในการท างานกลุม่ 

2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

           ช่ือกิจกรรม “รวมใจเป็นหน่ึงเดยีว”    

 เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัค าวา่ นวตักรรม และการเชื่อมโยง

เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมสามารถน าจินตนาการที่มีสูก่ารคิดเพ่ือใหไ้ดส้ิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
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ใบงานที่ 3 

  ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัตัง้ขอ้สงัเกตถึงความแตกต่างของการปรบัเปลี่ยนของ

นวตักรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะยคุสมยัโดยศกึษาจากการสรา้งรถไฟวา่มีวิวฒันาการอย่างไร อะไรเป็น

ปัจจยัแห่งการปรบัเปลี่ยน และมีวิวฒันาการอย่างไรและแลกเปลี่ยนความคิดกนัวา่เราสามารถ

เช่ือมโยงของตัง้แต่สองสิ่งขึน้ไปใหเ้ป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือเป็นนวตักรรมอะไรไดบ้า้ง พรอ้ม

ยกตวัอย่าง ภายในเวลา 50 นาท ี
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หนว่ยการอบรมที่ 4 

 

ช่ือกิจกรรม “โลกนีมี้เราและนาย”     ระยะเวลา 120 นาท ี

สาระส าคญั 

 การมีเครือข่ายสัมพันธ์ หมายถึง คุณลักษณะ สมรรถนะ บุคลิกภาพ บทบาท และ

ลกัษณะที่สะทอ้นการท าความรูจ้กักบัผูค้นหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อไปลองขายความคิด ซึง่เรา

อาจจะไดมุ้มมองสะทอ้นกลบัที่แตกต่างออกไปมากมาย ท าใหเ้กิด “ความคิดกระตุน้ความคิด” 

ต่างฝ่ายไดป้ระโยชนใ์นการคิดคน้แนวปฏิบตัิใหม่ ๆ ของตน หรือแมแ้ต่คิดคน้นวตักรรมที่ขยายผล

สูค่นในวงกวา้ง   

จดุประสงคก์ิจกรรม 

1. เพื่อฝึกการการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของการสรา้งเครือข่ายจาก

กรณีศกึษา 

2. เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมขบคิดว่าเครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพควรเป็น

อย่างไร 

เปา้หมาย 

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถอธิบายใหเ้ห็นความส าคญัของการ

สรา้งเครือข่ายได ้

แนวทางการจดักิจกรรม 

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรมกลุม่การระดมความคิด 

3. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

4. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

 ขัน้เกริน่น า 

1. วิทยากรชวนผูร้ว่มกิจกรรมสนทนาเก่ียวกบัความส าคญัของเครือข่ายอนั

เป็นที่มานวตักรรมในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. วิทยากรชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและแบ่งบทบาทหนา้ที่ใหก้ับผู้

รว่มกิจกรรมวิทยากร 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

1. วิทยากรแจกใบงาน กรณีศึกษา(Case Study) เรื่อง “เรื่องของใคร” ให้

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอา่นท าความเขา้ใจ 

2. แบ่งกลุม่ กลุม่ละ 10 คน เพื่อรว่มกนัการวิเคราะหเ์ก่ียวกบักรณีศกึษา 

3. วิทยากรตัง้ประเด็นค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการการวิเคราะห ์

 

 ขัน้สรุป 

1. ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลการการวิเคราะหท์ี่ไดจ้ากการปรกึษากนั 

2. วิทยากรสรุปเพื่อเช่ือมโยงใหเ้ห็นความส าคญัของการสรา้งเครือข่ายซึ่งมี

ความจ าเป็นส าคญัต่อผูน้  าเชิงนวตักรรม 

วสัดอุปุกรณ ์

1. Application เช่น Zoom,Facebook live 

2. กรณีศกึษา(Case Study) เรื่อง “เรื่องของใคร” กรณีศกึษา  

 

การวดัและประเมิณผล 

1. การมีสว่นรว่มในการท างานกลุม่ 

2. การน าเสนอผลงาน 

 



  251 

ใบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

ช่ือกิจกรรม “โลกนีมี้เราและนาย” 

  เพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมการการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญัของการสรา้งเครือข่าย

จากกรณีศึกษาเพื่อกระตุน้ให้ผูร้่วมกิจกรรมขบคิดว่าเครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพควรเป็น

อย่างไร 

กรณีศกึษา Case Study 

เรื่อง “เร่ืองของใคร” 

 มูลนิธิรกัษ์โลกรกัแผ่นดิน เป็นองคก์รพัฒนาเอกชนที่ท  างานดา้นสิ่งแวดลอ้ม กร บัลลัง

ใหญ่ เป็นประธานมลูนิธิ เป็นผูท้ี่มีความสารถสงูในดา้นการบรหิารงานองคก์รสาธารณประโยชนท์ี่

ไม่แสวงหาผลก าไร ไดร้บัการยอมรบัและเช่ือถือจากองคก์รเครือข่ายต่างๆ ปัจจบุนัท างานรว่มกบั

องคก์รต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อผลกัดนันโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชนกว่า60 

องคก์ร แต่มลูนิธิรกัษ์โลกรกัแผ่นดินเป็นเพียงองคก์รเล็กๆส านกังานเป็นเพียงอาคารตึกแถวหนึ่ง

คูหาสองชั้น มีเจา้หนา้ที่ทั้งหมด หกคนเท่านั้น ในหลายรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานประสบ

ความส าเรจ็ราบรื่นสามารถช่วยเหลือสงัคมไดอ้ย่างกวา้งขวาง  

 เม่ือเริ่มเขา้สู่ปีที่สิบของมลูนิธิเกิดการขาดแคลนเจา้หนา้ที่เพราะตอ้งลาออกกันไปหลาย

คน จึงจ าเป็นตอ้งรบัเจา้หนา้ที่เขา้มาใหม่ อาคม เพียรนอ้ม เขา้มารบัหนา้ที่ดา้นการประสานงาน

องคก์ร เคยท างานที่องคก์รการกศุลแห่งหนึ่ง มีประสบการณใ์นงานดา้นการติดต่อประสานงานกบั

องคก์รอยู่บา้ง อาคมเป็นผูท้ี่มีความรบัผิดชอบในงานดี มีอปุนิสยัเป็นคนสขุุมค่อนขา้งเก็บตวั แต่

ปัญหาของอาคมคือเม่ือตอ้งไปประชุมร่วมกับองคก์รอื่นมักจะตัดสินใจสิ่งต่างๆไปในทันทีดว้ย

ตนเอง ปราศจากการรายงานและปรึกษากับคุณ กร ก่อนเสมอ ส่งผลให้การประสานงานกับ

องคก์รอื่นๆในช่วงหลงัมกัจะประสบปัญหาอยู่เนืองๆ เช่น สิ่งที่ตกลงรว่มกนัแลว้แต่ด าเนินการไม่ได้

เพราะมูลนิธิรกัษ์โลกรกัแผ่นดินยับยั้งไม่ให้ด าเนินการ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ใช่มติขององค์กร 

เหตกุารณเ์ป็นเช่นนีห้ลายครัง้จนเป็นปัญหาใหญ่รว่มกนัของภาคี  ตา่ง ๆ 
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 หลงัจากเหตกุารณน์ัน้ กร เรยีก อาคมมาพดูคยุและต าหนิอย่างรุนแรงวา่ท าไม่ไม่รายงาน

ใหต้นเองรูก้่อนตดัสินใจอะไรลงไป อาคม ไม่ไดเ้ถียงอะไรไดแ้ต่เก็บความนอ้ยใจและความสงสยัไว้

ในใจตลอดเวลาวา่แลว้ปัญหาทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองของใคร? 

ใบงานที่ 4 

ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมการวิเคราะหปั์ญหารว่มกนั จากกรณีศกึษา(Case Study) เรื่อง “เร่ืองของใคร” 

ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมอ่านท าความเขา้ใจเรื่องราวในกรณีศกึษาแลว้แบง่กลุม่ กลุม่ละ 10 คน เพ่ือ

รว่มกนัการวิเคราะหเ์ก่ียวกบักรณีศกึษา แลว้วิทยากรตัง้ประเด็นค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการ

การวิเคราะหต์่อไป 

ประเด็นค าถามประกอบการการวิเคราะห ์

1. มีใครเก่ียวขอ้งกบัเรื่องในกรณีศกึษานีบ้า้ง 

2. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อนของมลูนิธิรกัษโ์ลกรกัแผ่นดิน 

3. การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อนมลูนิธิรกัษโ์ลกรกัแผ่นดิน 

4. อะไรคือปัญหาในเรื่องการสรา้งเครือข่ายของเรื่องนี ้

5. ถา้ทา่นเป็นผูน้  าองคก์รจะมีวิธีการอย่างไรในการแกปั้ญหานี ้

6. องคก์รจากกรณีศกึษานีจ้ะเป็นองคก์รที่ยั่งยืนไดห้รอืไม่ เพราะอะไร 
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หนว่ยการอบรมที่ 5  

 

ช่ือกิจกรรม “คนค้นคน”       ระยะเวลา 120 นาที 

สาระส าคญั 

  การทดลอง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้นการมีพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร ์ที่น  าขอ้สงัเกต การตัง้สมมุติฐานต่าง ๆ มาคน้ควา้

ทดลอง เพื่อน าความคิดในจินตนาการนัน้มาสูก่ารปฏิบตัิไดจ้รงิ การน าความคิดมาทดลองโดยการ

สรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบกบับางกลุ่ม ซึ่งลว้นแลว้แต่ช่วยท าใหเ้กิด

ความคิดที่ควบแน่นและชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์รควรสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ 

จดุประสงคก์ิจกรรม 

1. เพื่อทดสอบกระบวนการคิดของผูร้ว่มกิจกรรม จากเรื่องที่ไดร้บัชม(คลิปวิดีโอ)ว่า

เม่ือไดร้บัสารดงักลา่วแลว้มีความคิดเห็นอย่างไร 

2. เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมขบคิดจากเรื่องราวและสถานการณท์ี่ประสบ ซึ่งเป็น

การทดลองเพื่อการคน้พบว่าผูร้่วมกิจกรรมมีคูณลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมเป็น

อย่างไร 

เปา้หมาย 

1. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถคน้พบว่าตนเองมีคุณลกัษณะ

ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมหรอืไม่ 

แนวทางการจดักิจกรรม 

1. การบรรยาย 

2. กิจกรรมกลุม่การระดมความคิด 

3. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

4. การน าเสนอผลงาน 
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ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

 ขัน้เกริน่น า 

  1.   วิทยากรชวนผูร้่วมกิจกรรมสนทนาเก่ียวกับความส าคญัของการทดลองอัน

เป็นที่มานวตักรรมในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 

  2.   วิทยากรชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและแบ่งบทบาทหนา้ที่ใหก้ับผูร้่วม

กิจกรรม 

ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

  1  .วิทยากรเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง “อย่าสิน้หวงั” ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมชม 

  2.  หลังจากชมวิดีโอแล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อร่วมกันการวิเคราะห์

เก่ียวกบั เหตกุารณใ์นเรื่องวา่ผูร้ว่มกิจกรรมมีความคิดเห็นและมมุมองอย่างไร 

  3.   วิทยากรตัง้ประเด็นค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการการวิเคราะห ์

 
ขัน้สรุป 

  1.   ตวัแทนกลุม่น าเสนอผลการการวิเคราะหท์ี่ไดจ้ากการปรกึษากนั 

  2.   วิทยากรสรุปเพื่อเช่ือมโยงใหเ้ห็นความส าคญัของการทดลองหรือการทดสอบ

กระบวนการคิดซึง่มีความจ าเป็นส าคญัต่อผูน้  าเชิงนวตักรรม 
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ใบกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที ่5 

ช่ือกิจกรรม “คนค้นคน”  

  กิจกรรมนีเ้พื่อทดสอบกระบวนการคิดของผูร้ว่มกิจกรรม จากเรื่องที่ไดร้บัชมจาก
คลิปวิดีโอ เรื่อง “อย่าสิน้หวงั” เม่ือไดร้บัสารดงักล่าวแลว้มีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อกระตุน้ใหผู้้
ร่วมกิจกรรมขบคิดจากเรื่องราวและสถานการณท์ี่ประสบ ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อการคน้พบว่าผู้
รว่มกิจกรรมมีคณูลกัษณะผูน้  าเชิงนวตักรรมเป็นอย่างไร 
 
เรื่องย่อของวิดีโอ 

อย่าสิน้หวัง 
 
 มีชายคนหนึ่งเขาไดพ้าลาตวัโปรดของเขาออกไปเดินเลน่แต่เจา้ลาบงัเอิญตกลงไปในหลมุ
ลึกชายคนนั้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยลาออก เขาจะท าอย่างไรเจ้าลาตัวนั้นก็ไม่สามารถ
ออกมาจากหลมุไดเ้วลาผ่านไปถึง 3 วนัเจา้ลาตวันัน้รูส้กึทรมานอย่างมากเพราะมนัตอ้งทนอยู่กบั
ความมืดมันรูส้ึกเหนื่อยและท้อที่ต้องดิน้รนเพื่อออกจากหลุมนั้น มันจึงตัดสินใจตะโกนบอก
เจา้นายของมนัว่าเจา้นายท่านช่วยฝังขา้ทีเถอะขา้ทนอยู่แบบนีไ้ม่ไหวแลว้ เม่ือเจา้นายของลาได้
ยินแบบนัน้เขารูส้กึเวทนาเจา้ลาอย่างมาก เขาจึงตดัสินใจฝังเจา้ลาทัง้เป็น เขาค่อยๆตกัดินแลว้เท
ลงไปในหลมุ แต่เม่ือดินทบับนหลังของมนัเจา้ลาก็รูส้ึกหนกัมนัจึงสละดินออกแลว้มนัก็เหยียบไป
บนดินที่มนัสลดัออกนัน้ มนัท าใหพ้ืน้ที่เจา้ลายืนอยู่สูงขึน้ ยิ่งดินถกูเทลงมามากขึน้เท่าไหรเ่จา้ลาก็
ยิ่งใกลป้ากหลมุมากขึน้เท่านัน้ เม่ือชายเจา้ของลาเห็นเช่นนัน้เขาจงึเรง่ตกัดินใสห่ลมุใหเ้ยอะขึน้อีก 
จนเวลาผ่านไปครึง่วนัเจา้ลาตวันัน้ก็สามารถออกมาจากหลมุ  ทัง้ลาและชายคนนัน้ต่างพากนัดีใจ
และทัง้คูก่็กลบัไปเดินเลน่บนทุ่งหญา้สีเขียวเหมือนเคย 
  เม่ือคณุก าลงัเจอเรื่องราวเลวรา้ยในชีวิต คณุเหมือนกบัลาที่อยู่กน้หลมุ คณุรูส้ึก
หนักเหนื่อยรูส้ึกเหนื่อยรูส้ึกทอ้กับปัญหาต่างๆมากมายที่ถาโถมใส่คุณอย่างไม่หยุดหย่อน จน
บางครัง้คุณอยากจะหยุดสูแ้ละขอยอมแพ ้แต่การที่คุณหยุดสูแ้ละยอมแพ้นั้นนั่นเท่ากับว่าคุณ
ปล่อยใหก้องปัญหาทบัคุณทัง้เป็นแต่เม่ือคุณเผชิญหนา้กบัปัญหา ค่อยๆแกไ้ขและเรียนรูท้ี่จะใช้
ประโยชนจ์ากปัญหานัน้คุณจะสามารถออกจากเรื่องราวเลวรา้ยไดใ้นที่สดุ  เหมือนลาตวันีท้ี่มัน
สลดัดินมากมายออกจากตวัของ มนัเรียนรูท้ี่จะเหยียบดินใหส้งูขึน้จนมนัสามารถออกมาจากหลมุ
ไดใ้นที่สดุ 
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 อบัราฮมัลินคอน อดีตประธานาธิบดีของสหรฐัเคยพดูไวว้่า”ถึงผมเป็นคนเดินช้าแต่ผม
ไม่เคยหยุดเดิน” แมว้นันีคุ้ณจะเหนื่อยและทอ้จนแทบเดินต่อไปไม่ไหวเพียงแค่คุณไม่หยุดเดิน
ค่อยๆกา้วทีละกา้วคอ่ยๆแกปั้ญหาทีละจดุค่อยๆเรียนรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากปัญหานัน้ และเม่ือคณุ
ผ่านปัญหาตา่งๆมากมายเท่าไหรค่ณุก็จะยิ่งใกลป้ลายทางความส าเรจ็มากขึน้เท่านัน้ 

ใบงานที ่5 
 

 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ชมวิดีโอเรื่องเรื่อง “อย่าสิน้หวงั” หลงัจาก
นัน้ใหร้ว่มกนัสรุปรว่มกนัวา่ไดข้อ้คิดอะไรตามประเด็นตวัอย่างดงันี ้
 

1. เม่ือท่านตกอยู่ในสถานการณท์ี่ไดร้บัการทดสอบหรือการทดลองว่าท่านจะตดัสินใจต่อ
ปัญหาที่เกิดขึน้ท่านจะตดัสินใจอย่างไร 

2. มีวิธีใดท่ีท่านคิดวา่เป็นวิธีที่ดีหรือเหมาะสมกวา่วิธีดงักลา่วหรือไม่ อย่างไร 
3. หากท่านเป็นผูน้  าที่ตอ้งมีคุณลกัษณะภาวะผูน้  าในดา้นการทดลอง ท่านจะน าขอ้คิด

จากเรื่องนีไ้ปเป็นประโยชนใ์นการพฒันาตนเองอย่างไร 
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ปัจฉิมนิเทศ 

 

                      ระยะเวลา 60 นาท ี

จดุมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมท าแบบสอบถามหลงัการฝึกอบรม 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมท าแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมเพื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดแ้สดงความรูส้กึตอ่ประสบการณก์ารเขา้รว่ม

กิจกรรมการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

สื่อและวสัดอุปุกรณ ์

1. แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 

2. แบบประเมินความพงึพอใจต่อการฝึกอบรม 

 

ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

1. วิทยากรและผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมรว่มเปิดใจพดูคยุถึงประสบการณก์ารเขา้รว่ม

กิจกรรม 

2. วิทยากรขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมท าแบบสอบถามหลงัการฝึกอบรม 

3. วิทยากรขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมท าประเมินผลความพงึพอใจต่อ

การฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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การวดัประเมนิผล 

1. การประเมนิผลคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ประเมินผลความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ

ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
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ตอนที่ 4 

การวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของ

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดงันี ้

1. ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกบัคณุลกัษณะ

ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2. หลงัการจดักิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกบัคณุลกัษณะภาวะ

ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซงึ

เป็นชดุเดียวกบัก่อนเขา้รว่มกิจกรรม 

3. ท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะ

ผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เกณฑก์ารประเมินผล 

 ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารประเมินการจดักิจกรรม ดงันี ้  

 1. คา่เฉลี่ยคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หลงัเขา้รว่มกิจกรรมสงูกวา่ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรม  

 2.  คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมากกวา่หรือ

เท่ากบั 3.51 การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยของความพงึพอใจในการจดักิจกรรม มีดงันี ้ 

   คะแนนเฉลีย่ 4.51- 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจ มากท่ีสดุ  

   คะแนนเฉลี่ย 3.51- 4.50  หมายถึง มีความพงึพอใจ มาก  

   คะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.50  หมายถึง มีความพงึพอใจ ปานกลาง  

   คะแนนเฉลี่ย 1.51- 2.50  หมายถึง มีความพงึพอใจ นอ้ย    

   คะแนนเฉลี่ย 1.00- 1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจ นอ้ยที่สดุ  



  260 

แบบประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา (ก่อนและหลงั

การอบรม) 

ใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ช่ือ............................................................. นามสกลุ

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

 

 ค าชีแ้จง  จงพิจารณาขอ้ความตอ่ไปนี ้และท าเครือ่งหมาย ✓ หนา้ขอ้ความท่ีถกู หรือท า

     เครือ่งหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผิด  

 ..........   1.  การตัง้ค  าถาม หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้น         ความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ไดน้ัน้ เกิดจากการตัง้ค าถามอย่างถกูตอ้ง 

..........   2.  ค าถามที่เรา้ใหเ้กิดมมุมองท่ีแตกต่างออกไป ช่วยทา้ทายความคิดใหอ้อกจากกรอบ

ความคิดเดิมและหลดุจากความคุน้ชินเก่า ๆ ได ้

..........   3.  การตัง้ค  าถามที่ดีควรจะก าหนดกรอบแนวคดิก่อนการสรา้งชดุค าถามเพื่อรบัประกนั

ความผิดพลาด 

……...  4.  ผูบ้รหิารควรเป็นตน้แบบในการตัง้ค าถามต่าง ๆ สนบัสนนุใหมี้การสอบถาม มีทศันคติ

ที่ดีต่อผูซ้กัถาม และสนบัสนนุการเปิดใจรบัฟัง การกลา้โตแ้ยง้ เม่ือคิดเห็นแตกตา่ง 

..........   5.  การสงัเกต หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้นการท าตวัเสมือนนกัมานษุยวิทยาหรือนกัพฤติกรรมศาสตร ์

..........   6.  การสงัเกต เป็นกระบวนการในการเรียนรูห้นึ่งท่ีจ าเป็น แตอ่าจไม่จ ากดัว่านกันวตักรรม

จ าเป็นจะตอ้งใชก้ารสงัเกตเท่านัน้ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

..........   7.  ผลส าเรจ็ทางนวตักรรมไม่สามารถใชก้ระบวนการในการสงัเกตเป็นตวัชีว้ดั

ความส าเรจ็ได ้
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..........   8.  การคน้พบความตอ้งการสว่นลกึและความคาดหวงัที่ซอ่นเรน้ของลกูคา้ มาจากการ

เฝา้สงัเกตลกูคา้ 

..........   9.  การเช่ือมโยง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จรงิแลว้ คือ การเช่ือมโยงสิ่งตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

..........   10.   ผูท้ี่สามารถรอ้ยเรยีง บรูณาการ ประสบการณด์า้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างลงตวันัน้จะ

สามารถ คน้พบความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ได ้

..........   11.  การสรา้งทีมงานที่ประกอบดว้ยคนหลากหลายวิชาชีพจากฝ่ายต่าง ๆ ถือเป็นแหลง่

พลงัความคิดที่จะขบัเคลื่อนไปสูน่วตักรรมได ้ 

……...  12.  องคก์รควรสนบัสนนุใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นัอย่างกวา้งขวาง หรอืจดั Sharing 

Forum เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนมมุมองและเขา้ใจความเช่ือมโยงของงาน 

..........   13.  เครือข่าย คือ การรวมกนัของบคุคลหลายคนแต่อาจมาจ าเป็นตอ้งมีความ

หลากหลาย 

..........   14.  การมีเครือข่ายสมัพนัธ ์หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลกิภาพ บทบาท และ

ลกัษณะที่สะทอ้นการท าความรูจ้กักบัผูค้นหลากหลายสาขาอาชีพ 

..........   15.  เครือข่ายของนกันวตักรรมตอ้งเป็นเครอืข่ายที่เป็นสายงานที่มีประสบการณแ์ละองค์

ความรูเ้ดียวกนั 

……...  16.  เครือข่ายท าใหเ้กิด “ความคิดกระตุน้ความคิด” ต่างฝ่ายไดป้ระโยชนใ์นการคิดคน้

แนวปฏิบตัิใหม่ ๆ ของตน หรือแมแ้ต่คิดคน้นวตักรรมที่ขยายผลสูค่นในวงกวา้ง   

..........   17.  การทดลอง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่

สะทอ้นการมีพฤติกรรมของนกัวิทยาศาสตร ์

..........   18. การน าขอ้สงัเกต การตัง้สมมตุิฐานตา่ง ๆ มาคน้ควา้ทดลอง เพื่อน าความคิดใน

จินตนาการนัน้มาสูก่ารปฏบิตัิไดจ้รงิ 
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..........   19.  การทดลองเป็นขบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆกบัการสรา้ง

คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเลย 

……...  20.  การน าความคดิมาทดลองโดยการสรา้งตน้แบบขึน้มา และน าความคิดเบือ้งตน้ไป

ทดสอบกบับางกลุม่ ซึง่ลว้นแลว้แต่ช่วยท าใหเ้กิดความคดิท่ีควบแนน่และชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์ร

ควรสนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่งใหม ่ๆ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rubrics กิจกรรมการฝึกอบรม 

หน่วยการฝึกอบรม พฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
หน่วยการฝึกอบรมที ่1 
คุณลักษณะด้านการตัง้ค าถาม 
 
 

การสงัเกตเพื่อเปรยีบเทียบความ
แตกต่างของสิ่งประดิษฐ์ในอดีตกบั
ปัจจบุนั 
 

5 ยอดเยี่ยม 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากเดิม และมีความกลา้ถาม
นอกกรอบ ท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆจาก
การตัง้ค าถามนัน้ได ้
----------------------------- 
4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆ ที่
แตกต่างจากเดิม และมีความกลา้ถาม
นอกกรอบเพียงบางสว่น 
----------------------------- 
3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่
แตกต่างจากเดิม แตย่งัติดกรอบ
ความคิดเดิมอยู่ 
------------------------------ 
2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่
แตกต่างจากเดิม แตย่งัขาดการเรยีบ
เรยีงออกมาเป็นขอ้ความที่เขา้ใจได ้
------------------------------ 
1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไม่สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆ
ที่แตกต่างจากเดมิได ้

 

หน่วยการฝึกอบรม พฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
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หน่วยการฝึกอบรมที ่2 
คุณลักษณะด้านการสังเกต 
 

การอธิบายใหเ้ห็นความส าคญั
ของการสงัเกตและให้
รายละเอียดของสิ่งที่พบจากการ
สงัเกต 

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่
แตกตา่งจากเดิม และสามารถบอก
ไดว้า่สิ่งใหม่ที่เกิดขึน้มีขอ้ดีหรอื
ความแตกตา่งจากอดีดไดอ้ย่างไร 
---------------------------- 
4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่
แตกตา่งจากเดิม และสามารถบอก
ไดว้า่สิ่งใหม่ที่เกิดขึน้มีขอ้ดีหรอื
ความแตกตา่งจากอดีดไดแ้ตย่งั
ขาด 
รูปธรรม 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
---------------------------- 
3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่
แตกตา่งจากเดิม และสามารถบอก
ไดว้า่มีความปรบัเปลี่ยนอย่างไร 
---------------------------- 
2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตที่
แตกตา่งจากเดิม และสามารถบอก
ไดว้า่มีความปรบัเปลี่ยนอย่างไรแต่
การอธิบายยงัขาดความชดัเจน 

 
1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไม่สามารถตัง้ขอ้สงัเกต
ใหม่ๆที่แตกตา่งจากเดิมหรือตัง้
ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมได ้
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หน่วยการฝึกอบรม พฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
หน่วยการฝึกอบรมที ่3 
คุณลักษณะด้านการเช่ือมโยง 
 

อธิบายการเช่ือมโยงสองสิ่งเขา้
ดว้ยกนั 
 

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการ
เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งชดัเจนและมีเหตผุล
สนบัสนนุอย่างเป็นรูปธรรม 
----------------------------- 
4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการ
เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งชดัเจน 
และมีเหตผุล 
----------------------------- 
3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการ
เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปไดถ้กูตอ้ง
พรอ้มเหตผุล 
------------------------------ 
2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการ
เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 
----------------------------- 
1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไม่สามารถอธิบายการ
เช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้ไปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งชดัเจน  
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หน่วยการฝึกอบรม พฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
หน่วยการฝึกอบรมที ่4 
คุณลักษณะด้านการสร้าง
เครือข่าย 
 

การออกแบบวิธีการในการสรา้ง
เครือข่าย 

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์าก
กรณีศกึษาได ้โดยอธิบายใหเ้ห็น
ประโยชนข์องการสรา้งเครอืข่ายได้
และมีทกัษะในการสรา้งเครอืข่ายได้
อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
----------------------------- 
4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์าก
กรณีศกึษาไดโ้ดยอธิบายใหเ้ห็น
ประโยชนข์องการการมีเครอืข่ายและ
ทกัษะการสรา้งเครอืข่ายไดอ้ย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
----------------------------- 
3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์าก
กรณีศกึษาไดโ้ดยอธิบายไดอ้ย่าง
ชดัเจนเห็นประโยชนข์องการมี
เครือข่ายและมีทกัษะการสรา้ง
เครือข่ายไดอ้ย่างชดัเจน 
----------------------------- 
2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์าก
กรณีศกึษาไดโ้ดยอธิบายใหเ้ห็น
ประโยชนข์องการมีเครอืข่ายและมี
ทกัษะการสรา้งเครอืข่าย 
----------------------------- 
1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไม่สามารถการวิเคราะหจ์าก
กรณีศกึษาไดแ้ตย่งัเสนอไม่ตรงประเด็น 
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หน่วยการฝึกอบรม พฤติกรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

หน่วยการฝึกอบรมที ่5 
คุณลักษณะด้านการทดลอง 

 

การอธิบายใหเ้ห็นถึงความคิดของ
ตนเองเก่ียวกบัประสบการณท์ี่
ประสบกบัตนเอง 

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย     สามารถการวิเคราะหไ์ด้
วา่อะไรคือสาเหตขุองปัญหาและ
สามารถหาทางออกที่ถกูตอ้ง 
หลงัจากผ่านกระบวนการทดสอบ
หรอืทดลอง 
----------------------------- 
4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่
อะไรคือสาเหตขุองปัญหาและ
สามารถหาทางออกได ้
----------------------------- 
3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่
อะไรคือสาเหตขุองปัญหา 
----------------------------- 
2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่
อะไรคือสาเหตขุองปัญหาแตก่ารการ
วิเคราะหย์งัไม่ตรงประเด็น 
----------------------------- 
1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไม่สามารถการวิเคราะหไ์ด ้
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรมการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชงินวตักรรมของ

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ  

   1  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ  

  2  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย   

  3  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง  

  4  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก  

  5  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

  รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค ์           
2 ความเหมาะสมของกิจกรรม        
3 ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม            
4 กิจกรรมการมีสว่นรว่ม            

5 บรรยากาศของการเขา้รว่มกิจกรรม            
6 ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม            
7 เครือ่งมือออนไลนท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม            
8 สื่อและวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม            
9 วิทยากรและผูช้่วยวิทยากร            
10 ประโยชนข์องการจดักิจกรรม            

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

..............................................................................................................................................  
การประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
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ชุดฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชงินวัตกรรมของนักศกึษา
สถาบันอุดมศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี ้

 

 แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรายละเอียดการจัด

กิจกรรมชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เป็น

ประโยชนต์่อการพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลนส์  าหรบันักศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะ

ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มให้นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาใน3จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผุน้  าในระดับสูงและเขา้สู่

ตลาดแรงงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค าชีแ้จง 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องทีต่รงกับความคิดเหน็ของทา่น โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงันี ้

คะแนน +1  ผู้ทรงคุณวุฒิ แน่ ใจว่ามีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

คะแนน  0 ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 

คะแนน -1  ผูท้รงคุณวุฒิแน่ใจว่าไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณลักษณะ
ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรม 
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ตอนที ่1 รายละเอียดชดุฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของ
นกัศกึษาอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 วตัถปุระสงคข์องชดุฝึกอบรม     
2 กลุม่เปา้หมาย     
3 ตวัชีว้ดั     
4 เปา้หมาย     
5 โครงสรา้งชดุฝึกอบรม     
6 ตารางการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งฯ     
7 ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม     
8 สถานที่ด  าเนินกิจกรรม     
9 ขัน้ตอนการจดักิจกรรม     
10 เกณฑก์ารประเมิน     
11 แผนการจดักิจกรรม     
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ตอนที ่2 หนว่ยการฝึกอบรม 

ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
 1 หน่วยการฝึกอบรมที ่1 คุณลักษณะการตัง้ค าถาม 

1.1 ชื่อกิจกรรม     
1.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม     
1.3 สาระส าคญั     
1.4 จดุประสงคกิ์จกรรม     
1.5 เปา้หมาย     
1.6 แนวทางการจดักิจกรรม     
1.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม     
1.8 วสัดอุปุกรณ ์     
1.9 การวดัและประเมินผล     
1.10 ใบกิจกรรมหรอืใบงาน     

 2 หน่วยการฝึกอบรมที ่2 คุณลักษณะการสังเกต 
2.1 ชื่อกิจกรรม     
2.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม     
2.3 สาระส าคญั     
2.4 จดุประสงคกิ์จกรรม     
2.5 เปา้หมาย     
2.6 แนวทางการจดักิจกรรม     
2.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม     
2.8 วสัดอุปุกรณ ์     
2.9 การวดัและประเมินผล     
2.10 ใบกิจกรรมหรอืใบงาน     

 3 หน่วยการฝึกอบรมที ่3 คุณลกษณะการเชื่อมโยง 
3.1 ชื่อกิจกรรม     
3.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม     
3.3 สาระส าคญั     
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ที ่

 
รายการ 

ระดับความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
 3.4 จดุประสงคกิ์จกรรม     

3.5 เปา้หมาย     
3.6 แนวทางการจดักิจกรรม     
3.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม     
3.8 วสัดอุปุกรณ ์     
3.9 การวดัและประเมินผล     
3.10 ใบกิจกรรมหรอืใบงาน     

 4 หน่วยการฝึกอบรมที ่4 คุณลักษณะการสร้างเครือข่าย 
4.1 ช่ือกิจกรรม     
4.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม     
4.3 สาระส าคญั     
4.4 จดุประสงคกิ์จกรรม     
4.5 เปา้หมาย     
4.6 แนวทางการจดักิจกรรม     
4.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม     
4.8 วสัดอุปุกรณ ์     
4.9 การวดัและประเมินผล     
4.10 ใบกิจกรรมหรอืใบงาน     

 5 หน่วยการฝึกอบรมที ่5 คุณลักษณะการทดลอง 
5.1 ช่ือกิจกรรม     
5.2 ระยะเวลาการจดักิจกรรม     
5.3 สาระส าคญั     
5.4 จดุประสงคกิ์จกรรม     
5.5 เปา้หมาย     
5.6 แนวทางการจดักิจกรรม     
5.7 ขัน้ตอนการท ากิจกรรม     
5.8 วสัดอุปุกรณ ์     

 5.9 การวดัและประเมินผล     
5.10 ใบกิจกรรมหรอืใบงาน     
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ตอนที ่3 แบบประเมินคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม) 

ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 การตัง้ค าถาม หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ 

บทบาท และลกัษณะที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ได้

นัน้ เกิดจากการตัง้ค าถามอย่างถกูตอ้ง 

    

2 ค าถามที่เรา้ใหเ้กิดมมุมองที่แตกต่างออกไป ช่วยทา้ทาย

ความคิดใหอ้อกจากกรอบความคิด 
    

3 การตัง้ค าถามที่ดีควรจะก าหนดกรอบแนวคิดก่อนการสรา้งชดุ

ค าถามเพื่อรบัประกนัความความผิดพลาด 
    

4 ผูบ้รหิารควรเป็นตน้แบบในการตัง้ค าถามตา่ง ๆ สนบัสนนุใหมี้

การสอบถาม มีทศันคติที่ดีตอ่ผูซ้กัถาม 
    

5 การสงัเกต หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ 

บทบาท และลกัษณะที่สะทอ้นการท าที่สะทอ้นการท าตวั

เสมือนนกัมานษุยวิทยาหรอืนกัพฤติกรรมศาสตร ์

    

6 การสงัเกต เป็นกระบวนการในการเรียนรูห้นึ่งที่จ  าเป็น แตอ่าจ

ไม่จ ากดัวา่นกันวตักรรมจ าเป็นจะตอ้งมีสิ่งนีเ้สมอไป 
    

7  ผลส าเรจ็ทางนวตักรรมไม่สามารถใชก้ระบวนการในการ

สงัเกตเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ได ้

    

8  การคน้พบความตอ้งการส่วนลกึและความคาดหวงัที่ซอ่นเรน้

ของลกูคา้ มาจากการเฝา้สงัเกต 
    

9 การเช่ือมโยง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ 

บทบาท และลกัษณะที่สะทอ้นความคิดสรา้งสรรคแ์ทท้ี่จรงิ 
    

10  ผูท้ี่สามารถรอ้ยเรยีง บรูณาการ ประสบการณด์า้นตา่ง ๆ ได้

อย่างลงตวันัน้ จะสามารถคน้พบความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ได ้
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ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
11  การสรา้งทีมงานที่ประกอบดว้ยคนหลากหลายวิชาชีพจาก

ฝ่ายตา่ง ๆ ถือเป็นแหลง่พลงัความคิดที่จะขบัเคลื่อนไปสู่
นวตักรรมได ้

    

12 องคก์รควรสนบัสนนุใหมี้การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นัอย่าง

กวา้งขวาง หรอืจดั Sharing Forum  

    

13  เครือข่าย คือ การรวมกนัของบคุคลหลายคนแตอ่าจมา
จ าเป็นตอ้งมีความหลากหลาย 

    

14  การมีเครอืข่ายสมัพนัธ ์หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ 
บคุลิกภาพ บทบาท และลกัษณะที่สะทอ้นการท าความรูจ้กักบั
ผูค้นหลากหลายสาขาอาชีพ 

    

15  เครือข่ายของนกันวตักรรมตอ้งเป็นเครือข่ายที่เป็นสายงานที่มี
ประสบการณแ์ละองคค์วามรูเ้ดียวกนั 

    

16 เครือข่ายท าใหเ้กิด “ความคิดกระตุน้ความคิด” ตา่งฝ่ายได้
ประโยชนใ์นการคิดคน้แนวปฏิบตัิ 

    

17  การทดลอง หมายถึง คณุลกัษณะ สมรรถนะ บคุลิกภาพ 
บทบาท และลกัษณะที่สะทอ้นการมีพฤติกรรมของ
นกัวิทยาศาสตร ์

    

18 การน าขอ้สงัเกต การตัง้สมมตุิฐานตา่ง ๆ มาคน้ควา้ทดลอง 
เพื่อน าความคิดในจินตนาการ 

    

19 การทดลองเป็นขบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ใดๆกบัการสรา้งคณุลกัษณ ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมเลย 

    

20  การน าความคิดมาทดลองโดยการสรา้งตน้แบบขึน้มา และน า
ความคิดเบือ้งตน้ไปทดสอบกบับางกลุม่ ซึง่ลว้นแลว้แตช่่วยท า
ใหเ้กิดความคิดที่ควบแน่นและชดัเจนขึน้ ดงันัน้ องคก์รควร 
สนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ 
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ตอนที ่4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rubrics กิจกรรมการฝึกอบรม (เกณฑก์ารประเมินกิจกรรม
ระหวา่งฝึกอบรม) 

ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 หน่วยการฝึกอบรมที ่1คุณลักษณะด้านการตัง้ค าถาม  

 การสงัเกตเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งประดิษฐ์ในอดีตกบัปัจจบุนั  
5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม 
และมีความกลา้ถามนอกกรอบ ท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆ
จากการตัง้ค าถามนัน้ได ้

    

4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม 
และมีความกลา้ถามนอกกรอบแต่ยงัขาดความ
หลากหลาย 

    

3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม 
แต่ยงัติดกรอบความคิดเดิมอยู ่

    

2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม 
แต่ยงัขาดการเรยีบเรยีงออกมาเป็นขอ้ความที่เขา้ใจได ้
 

    

1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไมส่ามารถตัง้ค าถามใหม่ๆที่แตกต่างจาก
เดิมได ้
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ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
2 หน่วยการฝึกอบรมที ่2 คุณลักษณะด้านการสังเกต  
 การอธิบายใหเ้ห็นความส าคญัของการสงัเกตและใหร้ายละเอียดของสิ่งท่ี

พบจากการสงัเกต 
 

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตท่ีแตกตา่งจากเดิม 
และสามารถบอกไดว้า่สิ่งใหม่ที่เกิดขึน้มีขอ้ดีหรือความ
แตกตา่งจากอดีดไดอ้ย่างไร 

    

4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตท่ีแตกตา่งจากเดิม 
และสามารถบอกไดว้า่สิ่งใหม่ที่เกิดขึน้มีขอ้ดีหรือความ
แตกตา่งจากอดีดไดแ้ต่ยงัขาดรูปธรรม 

    

3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตท่ีแตกตา่งจากเดิม 
และสามารถบอกไดว้า่มีความปรบัเปลี่ยนอย่างไร 

    

2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถตัง้ขอ้สงัเกตท่ีแตกตา่งจากเดิม 
และสามารถบอกไดว้า่มีความปรบัเปลี่ยนอย่างไรแต่
การอธิบายยงัขาดความชดัเจน 

    

1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไมส่ามารถตัง้ขอ้สงัเกตใหม่ๆท่ีแตกตา่งจาก
เดิมไดถ้ามใหม่ๆท่ีแตกตา่งจากเดิมได ้
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ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
3 หน่วยการฝึกอบรมที ่3 คุณลักษณะด้านการเชื่อมโยง  

 อธิบายการเช่ือมโยงสองสิ่งเขา้ดว้ยกนั  
5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการเช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้
ไปไดอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจนและมีเหตผุลสนบัสนนุอย่าง
เป็นรูปธรรม 

    

4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการเช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้
ไปไดอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจน 

    

3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการเช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้
ไปไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

    

2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถอธิบายการเช่ือมโยงของสองสิ่งขึน้
ไปไดอ้ย่างถกูตอ้งแต่ยงัขาดรายละเอียด 

    

1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไมส่ามารถอธิบายการเช่ือมโยงของสองสิ่ง
ขึน้ไปไดอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจน  
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ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
4 หน่วยการฝึกอบรมที ่4 คุณลักษณะด้านการสร้างเครือข่าย  
 การออกแบบวิธีการในการสรา้งเครือข่าย  

5 ยอดเย่ียม 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศกึษาไดโ้ดย
อธิบายใหเ้ห็นประโยชนข์องการสรา้งเครอืข่ายไดอ้ย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

    

4.ดีมาก 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศกึษาไดโ้ดย
อธิบายใหเ้ห็นประโยชนข์องการสรา้งเครอืข่ายได ้

    

3 ดี 
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศกึษาได ้

    

2 พอใช ้
ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหจ์ากกรณีศกึษาไดแ้ต่
การน าเสนอยงัไม่ตรงประเดน็ 

    

1 ควรปรบัปรุง 
ค าอธิบาย ไมส่ามารถการวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษาได ้
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ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
4 หน่วยการฝึกอบรมที ่4 คุณลักษณะด้านการทดลอง  

 การอธิบายใหเ้ห็นถึงความคดิของตนเองเก่ียวกบัประสบการณท์ี่ประสบกบั
ตนเอง 

 

5 ยอดเย่ียม 

ค าอธิบาย     สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่อะไรคือ

สาเหตขุองปัญหาและสามารถหาทางออกที่ถกูตอ้ง 

หลงัจากผา่นกระบวนการทดสอบหรือทดลอง 

    

4.ดีมาก 

ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่อะไรคือสาเหตุ

ของปัญหาและสามารถหาทางออกได ้

    

3 ดี 

ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่อะไรคือสาเหตุ

ของปัญหา 

    

2 พอใช ้

ค าอธิบาย สามารถการวิเคราะหไ์ดว้า่อะไรคือสาเหตุ

ของปัญหาแตก่ารการวิเคราะหย์งัไม่ตรงประเด็น 

    

1 ควรปรบัปรุง 

ค าอธิบาย ไมส่ามารถการวเิคราะหไ์ด ้
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ตอนที ่5 การประเมนิความพงึพอใจ 

ที ่ รายการ 
ระดับความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค ์          

2 ความเหมาะสมของกิจกรรม       
3 ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม           

4 กิจกรรมการมีส่วนรว่ม           

5 บรรยากาศของการเขา้รว่มกิจกรรม           

6 ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม           

7 เครืองมือออนไลนท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม           
8 สื่อและวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม           

9 วิทยากรและผูช้่วยวิทยากร           

10 ประโยชนข์องการจดักิจกรรม           

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินความพงึพอใจการฝึกอบรมการเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน3จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อชดุฝึกอบรมการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชงินวตักรรมของ

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาใน3จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ  

   1  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ  

  2  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย   

  3  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง  

  4  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก  

  5  หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

  

 รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค ์           
2 ความเหมาะสมของกิจกรรม        
3 ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรม            
4 กิจกรรมการมีสว่นรว่ม            
5 บรรยากาศของการเขา้รว่มกิจกรรม            
6 ระยะเวลา/ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม            
7 เครืองมือออนไลนท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม            
8 สื่อและวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดักิจกรรม            
9 วิทยากรและผูช้่วยวิทยากร            
10 ประโยชนข์องการจดักิจกรรม            
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการสัมภาษณผู้์บริหาร อาจารยส์ถานศกึษาและผู้ใช้บัณฑิต 

ภาพการจัดกิจกรรมออนไลนก์ารฝึกอบรมการเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาใน3จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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การสัมภาษณผู้์บริหาร อาจารยแ์ละผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 แหง่ใน3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เม่ือวันที ่24 ธันวาคม 2562 
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ภาพการจัดกิจกรรมออนไลนก์ารฝึกอบรมการเสริมคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ใหก้ับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

ระหว่างวันที ่21-22 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล รงัสรารค ์ปู่ ทอง 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 เมษายน 2506 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2562 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต    

สาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศกึษา (การอดุมศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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