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บทคัดย,อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 2) ทดลอง
ใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและ 3) ประเมินการทดลองใช,และปรับปรุงระบบการ
ส" ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนโดยดํ า เนิ น การแบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ประกอบด,วยวิธีวิจัย 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนโดยการวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและสํารวจการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ
เพื่อร"างระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาการจัดสนทนากลุ"ม (Focus Group) และการศึกษาความเปHนไปได,
ในทางปฏิบัติโดยการยืนยันฉันทามติโดยสํารวจความคิดเห็นของอาจารยที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาโดย
เลือกประเด็นที่ผู,ตอบเห็นด,วยตั้งแต"ร,อยละ 80 ขึ้นไปมาสร,างเปHนระบบขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช,ระบบการ
ส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยนําระบบที่ได,จากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใช,ในวิทยาลัยชุมชนสระแก,ว
เปHนระยะเวลา 4 เดือนขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นผลการทดลองใช,และปรับปรุงระบบการส"งเสริม กิจกรรม
นักศึกษาโดยใช,รูปแบบการประเมินแบบซิปปSและนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาฯ
ผลการวิจัยพบว"าระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีองคประกอบของระบบ 4 ด,าน
ได,แก" 1) ด,านปUจจัยนําเข,าประกอบด,วยนโยบายการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับระบบฯ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษางบประมาณวัสดุ-อุปกรณสถานที่จัดกิจกรรม
2) ด,านกระบวนการประกอบด,วยหน,าที่ของผู,อํานวยการหน,าที่ของคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
หน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 3) ด,านผลผลิตนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนมีคุณสมบัติสอดคล,องกับปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการ
ปZอนกลับ 4) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงปUจจัยนําเข,าและกระบวนการเพื่อให,ได,ผลผลิตที่ดีขึ้นการทดลอง
ใช,ระบบฯทั้ง 4 องคประกอบมีผลการประเมินผ"านเกณฑการประเมินและนํามาปรับปรุงให,ได,ระบบการส"งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาที่มีความเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน
คําสําคัญ: ระบบการส" ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาการ พั ฒ นาระบบการส" ง เสริ ม การประเมิ น แบบซิ ป ปS
กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนําคณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลัยเซนต!จอห!น
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ABSTRACT
The objective of this research were (1) To development of student activity promotion
system in Community Colleges (2) To try out student activity promotion system in community
colleges and (3) To assess of the try out student activity promotion system. The research
methodology was research and development as divided into 3 steps as follows: (1) The
development of student activity promotion system (2) The implement of the try out student
activity promotion system (3) The assessment of the try out student activity promotion system
and the improvement and modification of the development of student activity promotion
system
The research results showed that the development of student activity promotion
system in community colleges had four elements consisting of: (1) Input was the policy of
student activity promotion, concerning personnel, plan of the development of student
activity, plan of student activity, students, materials – equipment, place for student activities,
organization of student activities, (2) Process were included of the director duties, the student
activity promotion committee, the function of student activity advisors and the action of
student activities. (3) Output were the students of community colleges were qualified of
accord with the community college of philosophy and standard framework of qualification in
the level institution of education and (4) Feedback was the outcome of the assessment for
considering the development of input and process for higher quality output. As for the
student activity promotion system assessment, all four elements met the evaluation criterion.
The system revision results lead to a suitable of student activity promotion system for the
community colleges.
Keywords: System to promotion of student activities, System development of promotion,
CIPP Model, The student activities, Community college, The student of
community college
บทนํา
วิทยาลัยชุมชนเปHนสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากว"าปริญญาภายใต,การกํากับดูแลของสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการทําหน,าที่ให,บริการการศึกษาระดับสูง
และระยะสั้นแก"ชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู"ทั้งด,านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการส"งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนซึ่งมีหลักในการดําเนินงาน 3 ประการคือให,โอกาสทางการศึกษาแก"
ประชาชนจัดการศึกษาตามความต,องการของประชาชนและบูรณาการการใช,ทรัพยากรที่มีอยู"ในชุมชนให,เกิด
ประโยชนสูงสุดมุ"งเปHนสถาบันอุดมศึกษา“ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน”เพื่อเปHนทางเลือกใน
การศึกษาต"อในระดับอุดมศึกษาสําหรับประชาชนบนพื้นฐานที่เชื่อว"ามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาได,
ถึงจุ ดสูง สุดถ, าให, โอกาสเรีย นหนั งสื อ (เสริ มศัก ดิ์วิศ าลาภรณ, 2537) ส"ว นวิท ยาลั ยชุม ชนสร,า งโอกาสทาง
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การศึกษาให,กับประชาชนทุกระดับชั้นและถือเปHนเจตนารมณสําคัญที่สุด “วิทยาลัยชุมชน” จึงเปHนหนึ่งใน
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลในปw พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดให,มีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา (สํานักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน, 2552)
นอกจากการจัดหลักสูตรด,านการศึกษาเพื่อตอบสนองความต,องการของชุมชนและโอกาสทางการศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาลัยชุมชนได,ให,ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเปHนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่นั ก ศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เพื่ อ เสริ มสร, า งประสบการณทั้ ง นี้ กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษามี ห ลายประเภทเช" น กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ
ประโยชนกิจกรรมด,านศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมด,านกีฬาและนันทนาการเปHนต,นการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยหลักการทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาร"างกายจิตใจอารมณในการอยู"ร"วมกันในสังคม
อย"างมีความสุขทําให,นักศึกษาของสถาบันใช,เวลาว"างให,เปHนประโยชนและนักศึกษาสามารถที่จะนําความรู,และ
ประสบการณที่ได,รับจากการเข,าร"วมกิจกรรมนักศึกษาไปประยุกตใช,เพื่อก"อให,เกิดประโยชนต"อตัวเองและสังคม
ต"อไป (สําเนาวขจรศิลปS, 2538)
ด,วยความหลากหลายของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให,เกิดความสอดคล,องกับความต,องการของชุมชนความ
หลากหลายของกลุ"มผู,เรียนทั้งด,านอายุและด,านการประกอบอาชีพของผู,เรียนทั้งนี้จากการลงพื้นที่ภาคสนามของ
ผู,วิจัยพบว"ามีนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนส"วนใหญ"ทํางานระหว"างที่ศึกษาโดยใช,วันหยุดงานมาเรียน (วันเสาร-วัน
อาทิตย) นอกจากนี้การจัดศูนยการศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่หลายแห"งในจังหวัดการกระจายศูนยการเรียนอย"าง
ทั่วถึงเพื่อให,เข,าถึงแหล"งชุมชนเปHนการตอบสนองและสร,างโอกาสการเข,าถึงการศึกษาของนักศึกษาในชุมชนทุก
ระดับซึ่งถือว"าเปHนการบริหารจัดการด,านการศึกษาเพื่อชุมชนอย"างแท,จริงอย"างไรก็ดีงานด,านกิจกรรมนักศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนเกิดปUญหาอุปสรรคในหลายด,านเช"นกันได,แก"นักศึกษาไม"มีเวลาสําหรับทํากิจกรรมนักศึกษา
ร"วมกับวิทยาลัยการขาดการมีส"วนร"วมขาดความสนใจในการเข,าร"วมหรือทํางานด,านกิจกรรมของนักศึกษาทําให,
กิจกรรมนักศึกษาเกิดจากกลุ"มนักศึกษาส"วนน,อยที่ร"วมกันจัดกิจกรรมนักศึกษาขึ้นด,วยวามสมัครใจและเห็น
คุณค"าของกิจกรรมนักศึกษาขาดจัดการเพื่อให,เกิดการรวมศูนยอย"างเหมาะสมการขาดแคลนสถานที่สําหรับเปHน
หน"วยกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษาการขาดศูนยประสานงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาได,รับงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ค"อนข,างจํากัดตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีค"อนข,างน,อยจึงได,มอบหมาย
อาจารยของวิทยาลัยชุมชนที่รับผิดชอบงานด,านกิจกรรมนักศึกษารับผิดชอบซึ่งส"วนใหญ"จะเปHนอาจารยกลุ"มงาน
ด,านกิจการนักศึ กษา (จากการสัมภาษณหัว หน,ากลุ" มงานด,า นกิจการนักศึก ษาวิทยาลัยชุม ชนเมื่อ วันที่ 27
กรกฎาคม 2554 การประชุ ม เชิ ง สั ม มนาเรื่ อ งการบริ ห ารกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ณ โรงแรมแม" น้ํ า ริ เ วอรไซด
กรุงเทพมหานคร)
ผู,วิจัยเห็นว"าวิทยาลัยชุมชนเปHนสถาบันอุดมศึกษาที่ก"อตั้งขึ้นใหม"ยังไม"มีระบบที่ชัดเจนและไม"ได,ปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามตัวบ"งชี้ที่ 3.2
ระบบและกลไกการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและปUญหาที่พบส"วนใหญ"ได,แก"นักศึกษามีเวลาค"อนข,างจํากัดทําให,
นักศึก ษาไม"มีความสนใจในการเข, าร"วมกิจกรรมนั กศึก ษาบุค ลากรไม" เพียงพอขาดแคลนสถานที่ สําหรับจั ด
กิจกรรมนักศึกษาวัสดุอุปกรณและงบประมาณไม"เพียงพอทั้งนี้ปUญหาต"างๆควรดําเนินการแก,ไขอย"างเปHนระบบ
โดยการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามคู"มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระบบและกลไกการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตัวบ"งชี้ที่ 3.2 เพื่อให,การจัดกิจกรรมนักศึกษา
สอดคล,องหรือตรงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักศึกษาและเกิดประโยชนต"อนักศึกษาในภาพรวมอันจะ
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เปHนประโยชนต"อวิทยาลัยชุมชนทุกแห"งที่สามารถนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไปใช,ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให,มีความสมบูรณทั้งทางด,านสติปUญญาสังคม
อารมณร"างกายและจิตใจตลอดจนนําความรู,ที่ได,รับมาประยุกตใช,เพื่อให,เกิดประโยชนต"อตนเองครอบครัวชุมชน
สังคมและประเทศชาติต"อไป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
2. เพื่อทดลองใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
3. เพื่อประเมินผลการทดลองใช,และปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเปHนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ประกอบด,วยวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาประกอบด,วยขั้นตอนต"อไปนี้
1.1) การวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารการทํางานเปHนทีมหลักธรรมาภิบาล
หลักการมีส"วนร"วมและทฤษฏีภาวะผู,นําเพื่อใช,เปHนกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับระบบการส"งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1.2) สํารวจสภาพและปUญหาของการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห"งทั่วประเทศ
โดยการวิจัยเชิงสํารวจประชากรได,แก"หัวหน,ากลุ"มงานบริการและกิจการนักศึกษาทั้งสิ้นรวม 20 แห"งเครื่องมือที่ใช,
ในการรวบรวมข,อมูลเปHนแบบสอบถามโดยผู,วิจัยได,สร,างสภาพและปUญหาของกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนใน
การยกร"างระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใช,ประกอบการสนทนากลุ"ม
1.3) การสนทนากลุ"ม (Focus group) เพื่อพิจารณาร"างระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนโดยผู,เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท"านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร"างระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลั ยชุมชนและผู,วิจัยสรุปผลที่ผู,เชี่ยวชาญได, ให,ข,อคิดเห็นและข, อเสนอแนะจากการจัดสนทนากลุ"มเพื่อใช,
วิเคราะหข,อมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหามาปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเพื่อนําผลที่
ได,ไปทําการศึกษาความเปHนไปได,ในทางปฏิบัติโดยการยืนยันฉันทามติ
1.4) การศึกษาความเปHนไปได,ในการปฏิบัติของระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยการยืนยันฉันทา
มติเพื่อสํารวจความคิดเห็นของหัวหน,ากลุ"มงานบริการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยใช,เกณฑร,อยละ 80
ขึ้นไปประชากรที่ใช,ในการวิจัยครั้งนี้ได,แก"หัวหน,ากลุ"มงานบริการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห"ง
เครื่องมือที่ใช,ในการรวบรวมข,อมูลในขั้นตอนนี้เปHนแบบสอบถามที่ผู,วิจัยจัดทําขึ้นโดยนําผลจากการจัดสนทนากลุ"ม
มาจัดทําเปHนคําถามซึ่งมีลักษณะเปHนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และความคิดเห็นของหัวหน,ากลุ"มงาน
บริการและกิจการนักศึกษาฯเพื่อนําผลที่ได,มาปรับปรุงและนําไปทดลองใช,
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช, ระบบการส"งเสริ มกิจกรรมนั กศึกษาชุ มชนโดยทดลองใช,ระบบการส"งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก,วที่เปHนตัวแทนวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศไทยจํานวน 20 แห"งเพื่อให,ทราบว"า
ระบบมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได,จริง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใช,และปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
เครื่องมือที่ใช,ในการรวบรวมข,อมูลในขั้นนี้เปHนแบบตรวจสอบรายการและแบบสอบถามสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา 6 คนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก,ว 451 คนรวมประชากรทั้งสิ้น 457 คนโดยทําการ
ประเมินรูปแบบซิปปSได,แก"ด,านบริบทด,านปUจจัยนําเข,าด,านกระบวนการและด,านผลผลิต
ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนผู,วิจัยขอ
สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ของ Katz and Kahn (1978)
มาประยุกตใช,สามารถสรุปผลได,ดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาชุมชนได,แก"
1.1 วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ"งชี้ที่ 3.2
1.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเปHนกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อให,สอดคล,อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนได,แก" (1) นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ
ข,อบังคับของวิทยาลัย (2) มีความรับผิดชอบทั้งการกระทําของตนเองและภาระหน,าที่ในการทํางาน (3) มีความ
เสียสละและทํางานเพื่อส"วนรวม (4) ช"วยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ (5) มีปฏิสัมพันธอย"างสร,างสรรคกับ
ผู,ร"วมงาน (6) มีความสัมพันธอันดีกับชุมชน (7) นักศึกษาทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2 องคประกอบของระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีดังนี้
2.1 องคประกอบด,า นปUจจัยนํา เข,าประกอบด,วย 1) นโยบายการส"งเสริ มกิจกรรมนั กศึกษา 2)
บุคลากรที่เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4) แผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา 5) ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําปw 6) แผนการจัดกิจกรรมสร,างเครือข"ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน 7) ระเบียบข,อบังคับกิจกรรมนักศึกษา 8) สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 9) นักศึกษา
10) งบประมาณ 11) วัสดุ-อุปกรณ 12) สถานที่จัดกิจกรรม 13) องคกรกิจกรรมนักศึกษา
2.2 องคประกอบด,านกระบวนการประกอบด,วย 1) การดําเนินงานตามหน,าที่และข,อปฏิบัติของ
บุคลากรในระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาได,แก"หน,าที่ของผู,อํานวยการหน,าที่ของคณะกรรมการส"งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาหน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
2.3 องคประกอบด, า นผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากผลของการใช, ร ะบบการส" ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ประกอบด,วยวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติตามเกณฑการประกันคุณภาพตามตัวบ"งชี้ที่ 3.2 นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ
ข,อบังคับของวิทยาลัยมีความรับผิดชอบทั้งการกระทําของตนเองและภาระหน,าที่ในการทํางานมีความเสียสละ
และทํางานเพื่อ ส"วนรวมช"วยทํ านุบํารุงศิลปวั ฒนธรรมของชาติมีปฏิสัมพันธอย"างสร,างสรรคกับผู,ร"วมงานมี
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนและเกิดสํานึกรักชุมชนและทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.4 องคประกอบด,านการปZอนกลับเปHนการนําผลการประเมินด,านผลผลิตไปใช,ประกอบการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงปUจจัยนําเข,าและกระบวนการของระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให,ได,ผลผลิตที่ดีขึ้น
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2. ผลการทดลองใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
จากการเปรียบเทียบก"อนและหลังการทดลองใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ผู,วิจัยพัฒนาขึ้น
วิทยาลัยชุมชนมีการปรับปรุงงานการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยมีการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครอบคลุมด,านปUจจัยนําเข,ามีนโยบายในการนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษามาพัฒนาเพื่อให,
เกิดความสมบูรณขึ้นด,านกระบวนการบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของระบบการส"งเสริมกิจ กรรมฯได,เข, าร"วมรับฟUง การประชุมเชิงปฏิ บัติการด,านระบบการส"งเสริมกิ จกรรม
นักศึกษาและดําเนินการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาฯตลอดจนมีส"วนร"วมกับการประเมินและการ
ปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนให,เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน
3. ผลการประเมินการทดลองใช,และการปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ผู,วิจัยทําการประเมินโดยใช,การประเมินรูปแบบซิปปSสรุปผลการประเมินดังนี้
3.1 ผู,บริหารได,กําหนดนโยบายให,ทุกหน"วยจัดการศึกษามีระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมี
การกําหนดค"าน้ําหนักภาระงานหรือค"าตอบแทนให,อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
3.2 ผู,บริหารได,มีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยมีคําสั่ง
แต"งตั้งคณะกรรมการการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและคําสั่งแต"งตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
3.3 การดําเนินงานตามบทบาทหน,าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ได,ปฏิบัติหน,าที่ครบถ,วนดังนี้การดําเนินงานตามหน,าที่ของผู,อํานวยการเกี่ยวกับระบบการส"งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาอยู"ในระดับมากการปฏิบัติหน,าที่ของคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาครบถ,วนอยู"ในระดับมาก
การดําเนินการตามหน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามีความครบถ,วนอยู"ในระดับมากและการจัด
กิจกรรมนักศึกษาได,แก"การจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษาการจัดกิจกรรมวิชาการการจัดกิจกรรมกีฬาการจัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนการจัดกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรมการจัดกิจกรรมส"งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ครบถ,วนอยู"ในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากข,อค,นพบในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนผู,วิจัยทําการ
อภิ ปรายผลการประเมิน การทดลองใช, ระบบฯโดยรู ปแบบซิป ปS เปH นกรอบแนวคิด ในการวิจั ยประกอบด, ว ย
องคประกอบ 5 ด,านคือด,านบริบทด,านปUจจัยนําเข,าด,านกระบวนการด,านผลผลิตและการปZอนกลับดังนี้
1. ด,านบริบท (Context) พบว"าวิทยาลัยชุมชนได,ให,ความสําคัญต"อระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ครบถ,วนโดยผู,บริหารได,กําหนดนโยบายให,ทุกหน"วยจัดการศึกษามีระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมีการ
กําหนดค"าน้ําหนักภาระงานให,อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯทั้งนี้อาจเปHนเพราะระบบการส"งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาเปHนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนานักศึกษา
2. ปUจจัยนําเข,า (Input) พบว"ามีการกําหนดบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
อาจารยที่ป รึก ษากิ จกรรมนัก ศึกษาแผนการจัดกิ จกรรมนัก ศึกษาปฏิทิน การจัด กิจ กรรมนั กศึก ษาประจํา ปw
แผนการจัดกิจกรรมการสร,างเครือข"ายพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาและระหว"างสถานศึกษาระเบียบ
ข, อ บั ง คั บ สมุ ด บั น ทึ ก กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและองคกรกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง นี้ อ าจเปH น เพราะผู, อํ า นวยการให,
ความสําคัญกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและได,ปฏิบัติตามระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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3. ด,านกระบวนการ (Process) ประกอบด,วย
3.1 การปฏิบัติหน,าที่ของผู,อํานวยการพบว"าผู,อํานวยการกําหนดนโยบายให,ทุกหน"วยจัดการศึกษา
นําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไปดําเนินการแต"งตั้งคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสนับสนุน
คณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งด,านบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณและการดําเนินงานและสร,าง
แรงจูงใจให,อาจารยที่ปรึกษาซึ่งผู,อํานวยการได,ปฏิบัติตามข,อปฏิบัติครบทุกประการในระดับมากทั้งนี้อาจเปHน
เพราะผู,อํานวยการมีภาวะผู,นําจึงมีความรับผิดชอบอยู"ในระดับสูง
3.2 หน,าที่ของคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาคือพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชนส"งเสริมให,นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาจัดสัมมนาเพื่อให,ความรู,แก"อาจารยที่ปรึกษาและ
นักศึกษาส"งเสริมให,ทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกครั้งที่จัดกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยคณะกรรมการการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาได,ปฏิบัติหน,าที่
อย"างครบถ,วนทั้งนี้อาจเปHนเพราะคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาได,เห็นความสําคัญต"อการพัฒนาระบบ
การส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.3 การปฏิบัติหน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาผลการประเมินความเห็นจากนักศึกษา
พบว"าการดําเนินการตามบทบาทหน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาอยู"ในระดับปานกลางและมากซึ่ง
ผ"านเกณฑการประเมินทั้งนี้อาจเปHนเพราะอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามีความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับงาน
ด,านกิจกรรมนักศึกษามีความตระหนักรู,ในหน,าที่ของอาจารยที่ปรึกษามีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความ
รักความเมตตากรุณาต"อนักศึกษา
3.4 วิทยาลัยชุมชนมีองคกรกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 6 องคกรประกอบด,วยองคการนักศึกษาชมรม
กิจกรรมวิชาการชมรมกิจกรรมกีฬาชมรมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนชมรมกิจกรรมส"งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชน
และชมรมกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยาลัยชุมชนได,มีการเตรียมพร,อมในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาและการเข,าร"วมกิจกรรมนักศึกษาโดยกลุ"มงานบริการและกิจการนักศึกษาจะทําหน,าที่ประสานงาน
ติดตามและให,นักศึกษาเข,าร"วมกิจกรรมต"างๆทั้งนี้อาจเปHนเพราะวิทยาลัยชุมชนเห็นความสําคัญของกิจกรรม
นักศึกษาจึงได,มีการจัดตั้งองคกรกิจกรรมทั้ง 6 องคกรซึ่งมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาเปHนที่ปรึกษาในทุก
องคกรกิจกรรม
4. ผลผลิต (Output) วิทยาลัยชุมชนได,มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษานอกจากนี้ผลผลิตจากการวิจัยระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนส"งผลให,
นักศึ กษามีคุ ณสมบั ติสอดคล,อ งกับ ปรั ชญาของวิ ทยาลัย ชุม ชนและกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดั บอุด มศึ กษา
ผลการวิจัยพบว"านักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข,อบังคับของวิทยาลัยมีความรับผิดชอบมีความเสียสละและทํางาน
เพื่ อ ส" ว นรวมมี ค วามสั ม พั น ธอั น ดี กั บ ชุ ม ชนและเกิ ด สํ า นึ ก รั ก ชุ ม ชนทํ า ให, ก ารจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเปH น
กระบวนการพัฒนานักศึกษามีความสอดคล,องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งนี้อาจเปHนเพราะ
ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาได,ช"วยพัฒนานักศึกษาจากการเข,าร"วมกิจกรรมของนักศึกษา
5. การปZ อ นกลั บ (Feedback) จากการประเมิ น ผลทั้ ง 4 ด, า นประกอบด, ว ยบริ บ ทปU จ จั ย นํ า เข, า
กระบวนการและผลผลิตได,มีการนําผลการประเมินทั้งจากการประเมินบริบทและปUจจัยนําเข,าเปHนระยะนับจากมี
นโยบายการใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและได,มีการดําเนินการตามบทบาทหน,าที่ของบุคลากรที่
เกี่ยวข,องกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาผลการประเมินจากนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม
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นักศึกษาเห็นว"าระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษามีความเหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชนแต"ในความเห็นของ
นักศึกษายังพบว"างบประมาณที่ได,รับจัดสรรยังไม"เพียงพอต"อการจัดกิจกรรมนักศึกษาซึ่งงบประมาณที่เพียงพอ
เปHนสิ่งจําเปHนต"อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ข[อเสนอแนะ
1. ข,อเสนอแนะจากการวิจัย
1) หน" ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนคื อ สํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ได,จากการวิจัยมาสร,างคู"มือแจกจ"ายให,กับ
วิทยาลัยชุมชนต"างๆปUจจุบันวิทยาลัยชุมชนมี20แห"งทั่วประเทศไทย
2) สํานักงานบริหารวิทยาลัยชุมชนควรจัดประชุมสัมมนาเรื่องระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนให,กับผู,อํานวยการรองผู,อํานวยการและหัวหน,ากลุ"มงานบริการและกิจการนักศึกษาทั้ง20แห"งทั่ว
ประเทศทุกปwเพื่อเสริมสร,างความรู,ด,านกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเปHนมาตรฐานเดียวกัน
3) ควรการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล,องกับตัวบ"งชี้ที่3.2ระบบและกลไกการ
ส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามคู"มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให,การจัด
กิจกรรมนักศึกษาตรงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ข,อเสนอแนะในการนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไปใช,มีดังต"อไปนี้
1) การนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาควรกําหนดเปHนนโยบายเพื่อให,วิทยาลัยชุมชนทุกแห"งมี
ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2) ผู,อํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีความสําคัญต"อการสนับสนุนระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนซึ่งถ,าผู,บริหารเห็นความสําคัญของระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและให,การ
สนับสนุนแล,วระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาก็จะสามารถดําเนินการได,อย"างจริงจังและมีการพัฒนาขับเคลื่อน
ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาอย"างมีประสิทธิภาพ
3) ควรแต"งตั้งคณะกรรมการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในทุกวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนควรทําความ
เข,าใจกับระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาอย"างถ"องแท,ก"อนนําระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไปใช,
4) ควรจัดสั มมนาเชิงปฏิ บัติ การเกี่ ยวกั บระบบการส"งเสริมกิ จกรรมนักศึ กษาโดยให, บุคลากรของ
วิทยาลั ยชุ มชนที่เกี่ยวข,องทุ กคนเข, าร" วมสัมมนาเพื่ อให,เกิ ดความเข, าใจในระบบการส" งเสริมกิจกรรมนั กศึ กษา
วิทยาลัยชุมชนทั้งนี้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการควรใช,ระยะเวลา2-3วัน
5) ควรมีประเมินผลการใช,ระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทุกปwการศึกษาและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงให,ระบบมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ข,อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต"อไป
1) ควรมีการศึกษารูปแบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด,านอื่นๆเช"นการพัฒนาเสริมสร,างศักยภาพ
ของบุคลากรด,านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยบูรณาการ
ร"วมกับเครือข"ายชุมชนและศิษยเก"า
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2) การวิจัยครั้งนี้เปHนการพัฒนาระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเมื่อมีการใช,ระบบ
การส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษาไประยะหนึ่งจึงควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลระบบการส"งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สําหรับวิทยาลัยชุมชนเพื่อค,นหาแนวทางแก,ไขและพัฒนาต"อไป
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