
นวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์* 

ศิริศักดิ์  เงินไทย** 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษากระบวนการนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านัก
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ส าหรับการวิจัยสนามได้ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน  ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมในการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา 1) การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สอดแทรกไปด้วยการรู้จักบริหารจัดการ
ตัวเอง 2) การสร้างนวัตกรรมจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงความสามารถและได้ท ากิจกรรมที่ตัวเองถนัด 3)บูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาแก้วสารพัดนึกซึ่งจะมีการเรียนการสอน
เดือนละ 1 ครั้ง และนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าเรียนในวิชานี้ การท าสื่อคู่มือและขั้นตอนในการท ากิจกรรมนักศึกษา 4) สร้าง
นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนเช่นกิจกรรมด้านบูรณาการกับการเรียน อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมกิจกรรมด้าน  BRAINSTOM  อาทิ กิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดสถานการณ์
ปัจจุบันนวัตกรรมสร้างกิจกรรมด้าน  Technology อาทิ กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อให้
นักศึกษาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 5) นวัตกรรมการบริหารจัดการเวลาเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการนวัตกรรม
ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา1) กระบวนการจัดกิจกรรมต้องสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ที่ฝัง
แน่นตามที่มาตรฐานก าหนดไว้จากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และวิเคราะห์ค าส าคัญในตัวช้ีวัด เพื่อก าหนด
สาระหลักและกิจกรรมตอ่ไปหรอือาจเริ่มจากประเดน็ปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งท่ีนักศึกษาสนใจแล้วจึงพิจารณาว่าประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเช่ือมโยงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดใด 2) ความเข้มแข็งของด้านวิชาการและด้านกิจกรรม ความเข้มแข็งของ
บุคลากร ความเข้มแข็งปัจจัยรอบด้านในการจัดกิจกรรมคุณภาพของนักศึกษา ความพร้อมของนักศึกษาพัฒนากิจกรรมตาม
รูปแบบการให้ความรู้รอบตัวในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเข้าถึง
สถานการณ์ปัจจุบัน 3)การสร้างกิจกรรมให้มีการเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกิจกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อสะดวกและเป็นปัจจัย
หลักของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะนักศึกษาจะให้ความสนใจมากกว่าการพูดและการน าเทคโนโลยีเข้ามา
สอดคล้องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 4) กระบวนการในการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆตระหนักถึง
ความต้องการของนักศึกษาที่มีความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันสร้างทางเลือกกิจกรรมให้หลากหลายและทันสมัยต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการท ากิจกรรมพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ อย่าให้กิจกรรมซ้ าไปซ้ ามา
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5) สร้างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาในด้านคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 
พัฒนางานและเจตคติที่ดี เป็นกระบวนการที่สังเคราะห์ข้อดีของกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาบูรณาการกิจกรรมกับทักษะวิชาชีพและทักษะคนและสังคมของนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
จะต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะคนและสังคม (Soft Skills)  มีความสมดุลทั้งการเป็นคนเก่งและเป็นคนดี
อย่างเหมาะสมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีความโดดเด่นในการสร้าง “คนเก่ง” ทางวิชาชีพ (Hard Skills) 
โดยการเน้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Factors) โดยเฉพาะอย่าง 
 
 
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง นวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมที่สรา้งการเป็นผูน้ าและการท างานร่วมกัน ทั้งกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม  โดยในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ต้องคิดเริ่มจากการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สร้างจาก
สถานการณ์ปัจจุบันโดยการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาก็จะจัดตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท าให้กิจกรรมของนักศึกษา
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม กระบวนการ และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
บทน า 

ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ การพัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่บุคคลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องตระหนักถึงความส าคัญ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษานั้น จะมุ้งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตนเองให้พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การที่จะให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวนี้ได้จะต้องอาศัย
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งใน
และนอกห้องเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่ง ในการพัฒนานิสิตนักศึ กษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความสามารถ การท างานการปรับปรุงบุคลิกภาพ รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม และการได้รับประสบการณ์ชีวิตอื่นๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในอนาคต  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาจะส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้แพร่หลายทั้งในด้านกิจกรรมควบคู่กับการเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ
กิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
เกิดประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ผลิต
นักศึกษา อันเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษา แต่การจัด
กิจกรรมนักศึกษาในสถาบันการศึกษาได้ประสบปัญหาหลายประการ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จึงควร
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) เป็นกระบวนการหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการก าหนดปรัชญาและ
แนวคิดให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี การที่นักศึกษามีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมเวลาของ
การศึกษา จะท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์มากกว่าคนอื่นๆ 

ภารกิจหลักสี่ประการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  ผลิตบัณฑิต  ผลิตงานวิจัย บริการวิชาการ สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยหน้าที่ส าคัญยิ่งใหญ่ได้แก่ การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้านสติปัญญา ร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซึ่งต้องเป็นผู้ เมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต จิตใจโอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละประโยชน์ต่อสังคม ท้ังในขณะที่ศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้ที่มี
คุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามรถ เป็นผู้มีการวางแผนการท างานอย่างมีระบบและปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพ สามรถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีประโยชน์ มีคุณค่าและประพฤติตนเป็นที่ปรารถนาของสังคม เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยรู้จักรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ ตลอดช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษา มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน การท ากิจกรรมและสร้างสายสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มคนท่ีเป็นผู้น าในสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้ 
ที่ผ่านประสบการณ์การศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษามาก่อน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
 
 
เพื่อให้นักศึกษาได้เจริญเติบโตอย่างเต็มวัย ท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ การท างานเป็นกลุ่ม การรู้จักสังคม มีจริยธรรมและมี
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  

นอกจากนี้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกลไกลที่เสริมสร้างทักษะ ภูมิปัญญาและบุคลิกที่แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรม
นักศึกษาจึงควรมีลักษณะที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและฝึกนักศึกษาให้
รู้จักการท างานเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันแก้ปัญหาอุปสรรค อดทนต่อปัญหา ปรารถนาในความส าเร็จ ท างานอย่างมีเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นิสิตเข้าใจหรือรู้จักเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษาเข้าใจหรือรู้จักเป้าหมายชีวิตของ
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ตนเอง ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาน้ัน อาจเป็นกลุ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ กลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาตนเองในทักษะอาชีพ การพัฒนาจิตใจหรือกลุ่มการเมือง ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้น นักศึกษายัง
เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวท่ีใช้ชีวิตแบบปัจเจกชน ขาดอุดมการณ์และเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ไม่เห็นคุณค่าของความเสียสละหรือ
ใช้ชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนไป ในยุคที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนของข้อมูลข่าวสารอันมีผลกระทบต่อสังคม และเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในสังคม ของคนรุ่น
หนุ่มสาว จึงได้น านวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่อยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า 
รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัด
กิจกรรมนักศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้นิสิต นักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคต 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิด โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณแ์บบเชิงลึก 
(In-depth interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 5 คน ได้แก ่
 

1. รองอธิการบดี    จ านวน 1 ท่าน 
2. ผู้ช่วยอธิการบด ี    จ านวน 1 ท่าน 
3. ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศกึษา  จ านวน 1 ท่าน  
4. อาจารย์ประจ าส านักพัฒนานักศึกษา   จ านวน 2 ท่าน 

 
 
 
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากในการศึกษา ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) จึงได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(key informant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลใน
เรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้า  
 
โดยการสัมภาษณ์มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน เป็นค าถามปลายเปิด (Open-
ended Question) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัด
หมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้   การจดบันทึกและ
บันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ขอค าปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ โดยการน าแนวค าถามทั้งหมดไปทบทวนกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย เพื่อให้
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เกิดความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้อง และครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งใช้การตรวจสอบข้อมูล 
แบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า แบ่งออกเป็น 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วย 
เวลา สถานท่ี และบุคคลโดยจะพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน สถานท่ีต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่
ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากผู้วิจัยแต่ละคนจะได้
ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวเก็บข้อมูล 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี
ที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลโดย
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ในการรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แนวทางของกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 

1.1หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) โดยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัย
จะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวิเคราะหด์ังนี ้

 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องเพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่คีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยนวัตกรรมในการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 
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ผลการวิจัยแลการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ส่งเสริมนวัตกรรมการ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้แพร่หลายทั้งในด้านกิจกรรมควบคู่กับการเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมที่เป็น
การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์
แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ผลิตนักศึกษา อันเป็น
ทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษานอกจากนี้กิจกรรมนักศึกษา
เป็นกลไกลที่เสริมสร้างทักษะ ภูมิปัญญาและบุคลิกที่แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาจึงควรมีลักษณะที่หลากหลาย 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและฝึกนักศึกษาให้รู้จักการท างานเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน
แก้ปัญหาอุปสรรค อดทนต่อปัญหา ปรารถนาในความส าเร็จ ท างานอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะท าให้นิสิตเข้าใจหรือ
รู้จักเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษาเข้าใจหรือรู้จักเป้าหมายชีวิตของตนเอง ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาน้ัน อาจเป็น
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ กลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาตนเองใน
ทักษะอาชีพ การพัฒนาจิตใจหรือกลุ่มการเมือง ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้น นักศึกษายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิ ตแบบปัจเจกชน 
ขาดอุดมการณ์และเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ไม่เห็นคุณค่าของความเสียสละหรือใช้ชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
ในทางที่ดีขึ้น จึงได้ศึกษานวัตกรรมของ Schumpeter (1934) ซึ่งเป็นผู้เสนอทฤษฎีนวัตกรรมที่มีบทบาทจ าเป็นต่อการพัฒนา
และการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นคนแรก โดย Schumpeter ให้ความหมายค าว่า นวัตกรรมว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่
องค์กรควรให้ความส าคัญ ใน 5 เรื่อง ด้วยกัน คือ  

1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว  
2) การสร้างหรือแนะน ากระบวนการใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม  
3) การสร้างตลาดใหม่ หรือ การเปิดตลาดใหม่  
4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ โดยการด าเนินการด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ  
5) การปรับโครงสร้างหรือการพัฒนาองค์กร ทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ

หลายท่านในการน ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการศึกษาด้านรวมถึงการศึกษานวัตกรรมในการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันแนวคิดของ 
Schumpeter ก็ยังเป็นรากฐานทฤษฎีที่ส าคัญของการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการ ตัวอย่างเช่น 

นวัตกรรมในการบริการ โดยพัฒนาจากแนวคิดของ Schumpeter ระบุถึงนวัตกรรมของการบริการมี 5 ประเภท
ได้แก่ 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ท่ีให้ความส าคัญต่อการน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ 2) นวัตกรรมกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของ
กระบวนการส่งเสริมหรอืพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การจัดการนวัตกรรม ท่ีมองถึงความส าคัญ ของกระบวนบริหารจัดการ
องค์กร 4) นวัตกรรมโลจิติกส์ ซึ่งเป็นเรื่องของการเช่ือมโยงเส้นทางการค้ากับภายนอกองค์กร ที่เกิดจากการประยุกต์
องค์ประกอบ การสร้างตลาดใหม่กับการพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ของ Schumpeter เข้าไว้ด้วยกัน 5) เป็นองค์ประกอบที่
มีการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ โดยให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ต่อชุมชน ในการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและภาคเอกชน
นอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของบริษัท 

Gallouj (2002) ท าการศึกษาเพื่อระบุประเภทของนวัตกรรมในการบริการมี 3 ประเภทได้แก่ 1) นวัตกรรมเฉพาะ 
(Ad Hoc Innovation) ซึ่งอธิบายลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมการบริการว่าเป็นกระบวนการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 2) นวัตกรรมที่มุ่งหวัง (Anticipatory Innovation) ที่สอดคล้องกับ
มุมมองของ Schumpeter ว่าเป็นความต้องการใหม่ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาตลาดใหม่นวัตกรรมประเภทนี่ให้ความส าคัญ
กับความสามารถขององค์กรเป็นหลัก และ 3) การเคลื่อนย้ายความรู้ (Transformation of Tacit Knowledge) ที่จะน าไปสู่
ความสามารถทางนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นทฤษฎีนวัตกรรมจึงเป็นเหมือนแนวคิดพื้นฐานของการศึกษานวัตกรรมทั้งในการท่องเที่ยว
และการบริการ ซึ่งน าไปสู่การท าให้นวัตกรรมการบริการดียิ่งขึ้น (ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556).  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2558) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ดังนี้ คือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากความ รู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมถึงสิ่งที่เกิดจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะหรือประสบการณ์ทางเทคโนโลยี แม้แต่การจัดการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตหรือบริการใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการฝึกอบรมที่
น ามาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในลักษณะของการเกิดธุรกิจการลงทุนนวัตกรรมจึงเป็น
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กระบวนการที่เรียกได้ว่าเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกันกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ซึ่งน าไปสู่การลงทุนที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อ.ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2560) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
เจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยมกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางภาษาและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังน้ี 
 
 
 
วัตถุประสงค์ท่ี 1. เพ่ือศึกษานวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค ์
การวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มดีังนี้ 

นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรรมการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมเป็นหลักในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยการสร้างนวัตกรรมการจัดกิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ สอดแทรกทักษะวิชาชีพไปด้วยเพื่อให้นักศึกษารู้จักบริหารจัดการตัวเอง สร้างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาในด้านคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ พัฒนางานและเจตคติที่ดี เป็นกระบวนการที่ 
 
สังเคราะห์ข้อดีของกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน การจัดการเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องจัดให้ครบทุกล าดับขั้น เพราะบางขั้นไม่
จ าเป็นต้องใช้ การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาต้องตอบสนองความท้าทาย
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แนวโน้มของโลกอนาคตที่ไม่มี
วันหยุดยั้ง และสังคมที่มีพลวัตรสูง รวมทั้งสามารถพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถของนิสิต นักศึกษาใน
การแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่านั้น แต่ต้อง
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกและบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ขั้นลึก
ในสาขาวิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมได้  โดยมีการปรับโครงสร้างการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต้องมีทักษะ
ด้านคนและสังคม (Soft Skills) ดังนี ้

ทักษะด้านการคิด  
- การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  
- การคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill)  
- การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น  
- การสร้างเครือข่ายงาน (Networking) 
- การท างานเป็นทีม (Team-working) 
- ความเก่งด้านธุรกิจ (Commercial acumen) และการท างานในองค์การ 
- ความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) 
ทักษะการถามและฟัง  
- ทักษะภาษาต่างประเทศ 
- ทัศนะระดับโลก (Global mind-set) ที่ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนของประเทศ 

ทักษะภาวะผู้น าและการก ากับดูแล (Leadership and Governance)  
- ความเชื่อมั่น 
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- ความน่าเชื่อถือ 
- ความเป็นตัวของตัวเองที่มีความยึดมั่นในค่านิยมที่ดี  
- ความกระตือรือร้น  
- ความคล่องตัว 
- ความกล้าหาญ 
 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต้องบูรณาการกิจกรรมกับทักษะ

วิชาชีพและทักษะคนและสังคมของนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ และทักษะคนและสังคมมีความ
สมดุลทั้งการเป็นคนเก่งและเป็นคนดีอย่างเหมาะสมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีความโดดเด่นในการสร้าง 
“คนเก่ง” ทางวิชาชีพ (Hard Skills) โดยการเน้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Factors) โดยเฉพาะอย่าง 
 
วัตถุประสงค์ที่  2. เพ่ือศึกษากระบวนการนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ 

การวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้ 
การปรับปรุงกระบวนการด้านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและต้องจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท าให้นักศึกษาเข้าใจถึงทักษะชีวิตมากขึ้น โดยการสร้างนวัตกรรมจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและได้ท ากิจกรรมที่ตัวเอง
ถนัดละท าให้นักศึกษาได้ความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆดังนี้ 

- กระบวนการในการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ 
- กระบวนการตระหนักถึงความตอ้งการของนักศึกษาท่ีมีความต้องการในสถานการณ์ปัจจบุัน 
- กระบวนการสร้างทางเลือกกิจกรรมให้หลากหลายและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือก

ในการท ากิจกรรม  
- กระบวนการพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ อย่าให้กิจกรรมซ้ าไปซ้ ามา   
- กระบวนการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  
นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างกิจกรรม โครงสร้างการวางแผนการท ากิจกรรม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับการประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างเรื่อง
การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และน าแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมนักศึกษาโดยจัด
กิจกรรมที่สร้างการเป็นผู้น าและการท างานร่วมกัน ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม  โดยในมาวิทย าลัยและนอก
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ 

การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษา มีดังนี ้
แนวทางการปรับโครงสร้างกิจกรรม ต้องได้รับการวางแผนและดูแลให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล 

เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา สิ่งที่ส าคัญคือความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในการจัดกิจกรรมใดๆ
กิจกรรมควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาซึ่งการวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ตรงตามความต้องการและความ
สนใจของนักศึกษา และจะต้องชัดเจน ลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันต้องก าหนดกิจกรรมหลักเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันเป็นกิจกรรมใหญ่ 1 กิจกรรม และให้แต่ละคนเขียนโครงการให้สามารถปฏิบัติจริงได้กับพื้นที่ที่จัดกิจกรรมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 5 ด้าน จะต้องด าเนินกิจกรรมไปตามก าหนดการที่ได้วางแผนไว้แล้ว หากมีเหตุ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้ทราบก่อนการด าเนินกิจกรรมจะก าหนดกลุ่มให้ชัดเจนในการแยกนักศึกษาให้กระจายไปทั่ว
ทุกกลุ่มเพื่อจะได้เกิดความสัมพันธ์กันในกลุ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีแนวคิดที่แปลกใหม่ ต้องการบูรณาการ
กิจกรรมกับรายวิชาแก้วสารพัดนึกซึ่งจะมีการเรียนการสอนเดือนละ 1 ครั้ง นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าเรียนในวิชานี้ และท าสื่อ



8 
 

คู่มือ/ขั้นตอนในการท ากิจกรรมนักศึกษา โดยสร้างกิจกรรมให้มีการเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกิจกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อ
สะดวกและเป็นปัจจัยหลักของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะนักศึกษาจะให้ความสนใจมากกว่าการพูดและการน า
เทคโนโลยีเข้ามาสอดคล้องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 6 ประเภทจากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบาเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับงานประกันคณุภาพการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา

กิจกรรมภายในสถาบันและระหว่างสถาบันโดยละมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัด
นครสวรรค์  สามารถน าแนวทฤษฎีมาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้  
2.1 ท่านมีการปรับปรุงนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร 
ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเป็นสิง่ที่ส าคัญมาก ควรมีกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
สื่อสารมาบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่แปลกใหม่ ไม่ยึดติดกับกิจกรรมเดิมๆ และจากการที่กล่าวมาข้างต้นจะ
ท าให้นักศึกษาทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
2.2 ท่านมีการสร้างนวัตกรรมอะไรในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาควรสร้างนวัตกรรมที่ควบคู่ไปกับการเรียนเช่นกิจกรรมด้านบูรณาการกับ
การเรียน อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ 
นวัตกรรมกิจกรรมด้าน  BRAINSTOM  อาทิ กิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดสถานการณ์ปัจจุบัน 
นวัตกรรมสร้างกิจกรรมด้าน  Technology อาทิ กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษา
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.3 ท่านมีการสร้างหรือแนะน ากระบวนการใหม่ๆในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร 

1.ความเข้มแข็งของด้านวิชาการและด้านกิจกรรม 
2.ความเข้มแข็งของบุคลากร 
3.ความเข้มแข็งปัจจัยรอบด้านในการจัดกิจกรรม  
4.คุณภาพของนักศึกษา(ความพร้อมของนักศึกษา) 

2.4 ท่านมีการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร  
พัฒนากิจกรรมตามรูปแบบการให้ความรู้รอบตัวในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมต่างๆ

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.5 ท่านมีการปรับโครงสร้างหรือพัฒนากิจกรรมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร 
 การปรับโครงสร้างพัฒนากิจกรรมให้มีการเรียนรู้และการท ากิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้นทักษะการคิด การ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี และพื้นฐานการเป็นมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ผนวกกับรายวิชาในสาขาวิชาภาย ใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ประเด็นค าถามข้อที่ 3. แนวทางในพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
3.1 ท่านมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร 
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แนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต้องคิดเริ่มจากการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สร้างจากสถานการณ์ปัจจุบันโดยการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาก็จะจัดตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ท าให้กิจกรรมของนักศึกษาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

ประเด็นค าถามข้อที่ 4. ข้อเสนอแนะ 
ในการที่จะจัดกิจรรมหรือพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ส่วนหนึ่งควรใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้นักศึกษาได้แสดง

ความคิดเห็นเพื่อให้การจัดกิจรรมตรงตามความต้องการของนักศึกษาและสดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่ ส าคัญ

มาก ควรมีกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่แปลกใหม่ 
ไม่ยึดติดกับกิจกรรมเดิมๆ และจากการที่กล่าวมาข้างต้นจะท าให้นักศึกษาทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน ส่วนการ
สร้างนวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาควรสร้างนวัตกรรมที่ควบคู่ไปกับการเรียนเช่นกิจกรรมด้านบูรณาการกับการเรียน อาทิ 
กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมกิจกรรมด้าน  BRAINSTOM  อาทิ กิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิด
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1.ความเข้มแข็งของด้านวิชาการและด้านกจิกรรม 
2.ความเข้มแข็งของบุคลากร 
3.ความเข้มแข็งปัจจัยรอบด้านในการจัดกิจกรรม  
4.คุณภาพของนักศึกษา(ความพรอ้มของนักศึกษา) 
นอกจากน้ี ยังต้องพัฒนากิจกรรมตามรูปแบบการให้ความรู้รอบตัวในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการสอดแทรกเนื้อหา

ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบันพัฒนากิจกรรมให้มีการเรียนรู้และการท ากิจกรรมทาง
สังคมมากยิ่งขึ้นทักษะการคิด การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี และพื้นฐานการเป็นมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ผนวกกับ
รายวิชาในสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต้องคิดเริ่ม
จากการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สร้างจากสถานการณ์
ปัจจุบันโดยการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาก็จะจัดตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท าให้กิจกรรมของนักศึกษาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นว่า จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ต้องสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาหรือตรงกับความต้องการที่คาดหวังไว้ วิธีการหรือนวัตกรรมที่ได้มาต้องเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้สอนไปสู่นักศึกษา ช่วยกระตุ้นความสนใจและเป็นตัวการในการสื่อสาร ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติและทัศนคติ โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เวลาเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต้องสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ที่ฝังแน่นตามที่มาตรฐาน
ก าหนดไว้จากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และวิเคราะห์ค าส าคัญในตัวช้ีวัด เพื่อก าหนดสาระหลักและกิจกรรม
ต่อไปหรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักศึกษาสนใจแล้วจึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าว
เช่ือมโยงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดใด ส่วนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางแบบองค์รวม ควรมุ่งเน้นวิธีการพัฒนา
นักศึกษาให้เติบโต ก้าวหน้าหรือการเพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนาสู่ความส าเร็จของตนโดยการมุ่งสู่ความส าเร็จของนิสิต
นักศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมสี่มิติของสภาพแวดล้อมที่ดีในการพัฒนานักศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้ การปรับโครงสร้างหรือพัฒนากิจกรรมกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้ เรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความ
จ าเป็น มีความน่าเช่ือถือและเป็นไปได้สูงที่จะสามารถแก้ปัญหา และพัฒนากิจกรรมได้ เป็นกิจกรรมที่มีแนวคิดหรือหลักการ
ทางวิชาการรองรับจนน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้จริง ใช้ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้และการพัฒนานวัตกรรม มีผลการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์ว่าได้ใช้ในสถานการณ์จริงแล้วสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมได้อย่างน่าเพิ่งพอใจส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้แก่นักศึกษา ท้ังในและนอกห้องเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่ง 
ในการพัฒนานักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ และการได้รับประสบการณ์ชีวิตอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวติในอนาคต  จะต้องด าเนินกิจกรรมไปตามก าหนดการที่ได้วางแผนไว้แล้ว หากมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงควรแจ้ง
ให้ทราบก่อนการด าเนินกิจกรรมจะก าหนดกลุ่มให้ชัดเจนในการแยกนักศึกษาให้กระจายไปทั่วทุกกลุ่มเพื่อจะได้เกิด
ความสัมพันธ์กันในกลุ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีแนวคิดที่แปลกใหม่ ต้องการบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาแก้ว
สารพัดนึกซึ่งจะมีการเรียนการสอนเดือนละ 1 ครั้ง นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าเรียนในวิชานี้ และท าสื่อคู่มือ/ขั้นตอนในการท า
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กิจกรรมนักศึกษา โดยสร้างกิจกรรมให้มกีารเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกิจกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อสะดวกและเปน็ปัจจัยหลัก
ของนักศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะนักศึกษาจะให้ความสนใจมากกว่าการพูดและการน าเทคโนโลยีเข้ามาสอดคล้อง
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของส านักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัด
นครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1.การน านวัตกรรมมาใช้ในพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อความสะดวก และนักศึกษาจะให้ความสนใจมากกว่าการจัดกิจกรรมทั่วไปซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 

2.ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.การน านวัตกรรมมาใช้ในพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี อยากให้การจัด

กิจกรรมน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท ากิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
4.การจัดกิจกรรมควรให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินรายการ โดยให้ใช้การเรียนรู้และอุปกรณ์การท ากิจกรรมอย่างเป็น

ระบบเน้นการวิเคราะห์และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง 
5.ต้องบูรณาการกิจกรรมกับ Soft Skills ที่ส่งเสริม Hard Skills ของนักศึกษาด้วย ให้สามารถน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตที่ดี และสามารถสร้างความส าเร็จของตนเองได้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมุ่งปัจจัยที่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจ 
(Non - Cognitive Factors) ที่ผสานกับการเรียนการสอนในช้ันเรยีนที่มุ่งการสร้างทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) ตามสาขาวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด 
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