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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให 
เกง ดี มีความสุข กลุมเปาหมายเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจาก 
13 สํานักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ และหนวยงานสนับสนุน มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ดําเนินการ 3 ระยะ 
รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ การสนทนากลุม การระดมสมอง และการสังเกต วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา ระยะเร่ิมตนการวิจัย เร่ิมจากคนหาบุคคลที่ใช รวมวางเปาหมายและแผนการดําเนินงาน 
ระยะดําเนินการวิจัย การผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาสมรรถนะกลุมเปาหมาย และเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันชวยใหระบบเกิดประสิทธิภาพ ระยะสิ้นสุดการวิจัย การติดตามสนับสนุนผานการโคชและเวท ี
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แลกเปลี่ยนเรียนรูตอบโจทยการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคประกอบโครงสรางและการขับเคลื่อนของระบบ 
ประกอบดวย การมีคณะทํางาน คือ ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมขับเคลื่อนตามอัตลักษณ
และบริบทของสํานักวิชา ผานวิธีดําเนินงานที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาใหเกง ดี มีความสุข เกิดเครือขายการทํางานรวมกัน และระบบสงตอผูเชี่ยวชาญอยางเปนรูปธรรม 
รวมกับการติดตามสนับสนุนผานการโคช ผลลพัธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา พบวา ดานเกง สามารถลดจํานวน
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 สงผลใหอัตราการตกออกลดลง นักศึกษามีผลการเรียนดีข้ึน ดานดี 
นักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อบันทึกคะแนนความดีจาก Passport บัณฑิตคนดีเพิ่มข้ึน การขับเคลื่อนดานนี้มี
ความยากที่สุดเนื่องจากเปนนามธรรม วัดไดยาก ดานความสุข นักศึกษาเขาถึงชองทางการชวยเหลือได
หลากหลายผานระบบดูแลใจจากอาจารย บุคลากร และกลุมเพื่อน ขอเสนอแนะ ผูเก่ียวของควรพัฒนาการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนคนดีใหเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน 

คําสําคัญ: ระบบดูแล นักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” 

Abstract 
 This action research aimed to develop a system of care among Walailak University 
students to be smart, good, and happy. Purposive sampling was used to select the participants 
from representatives of administrators, lecturers, staff, as well as students from 13 schools, 3 
international colleges, and supportive organizations in Walailak University. The study was 
conducted through three phases. The data were collected and analyzed using an individual 
interview, focus-group discussion, brain storming, and observations. The initial phase of the 
study started with finding the right participants to set goals and discuss action plans. The 
working phase included policy implementation, target population’s competency 
enhancement, along with cooperation and integration in order to develop an effective 
system. In the final phase, the process focuses on follow-up and reinforcement through 
coaching and setting up a forum for an exchange of ideas to promote continuous and 
sustainable development of the system. The structure of the system was driven by many 
groups of people in the university, namely, administrators, lecturers, staff, and students. They 
collaborated to meet the identity and context of each school through various strategies 
specified to develop student characteristics to be smart, good, and happy. The process led to 
networks of collaboration, a referral system to experts and support group through coaching. 
As a result, the study found that for the part of “being smart”, the development scheme has 
successfully encouraged students to perform better at school, thus reduced the number of 
students with a GPA of less than 2.00. This resulted in a lower dropout rate and better 
academic outcomes. For the part of “being good”, more students engaged in activities that 
benefit society and record them in a Student’s Activity Passport. Encouraging the movement 
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in this part is the most difficult because the goal is abstract and difficult to measure. For 
the last part “being happy”, students gained access to various channels of support through 
caring systems from teachers, staff and peers. As for suggestions, the stakeholders should 
strengthen the characteristics of goodness to be more concrete and clearer. 

Keywords: caring system, students, “smart, good, happy” 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ของปญหา 

 มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการจัดการ 
ศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของสถาบันการศึกษาเกิดจาก
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ผลการ
ดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือของสวนกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระหวางป 
พ.ศ. 2552 - 2560 พบวา อุปสรรคตอการพัฒนา
นักศึกษาสูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ ผล
การเรียนเฉลี่ยนอยกวา 2.00 สงผลใหเกิดปญหา
ออกกลางคัน รองลงมา คือ ปญหาสขุภาพจิตและ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ประกอบดวย ความเครียด 
ภาวะซึมเศรา วิตกกังวล ปญหาความสัมพันธ การ
ปรับตัว เพศสัมพันธ ติดสื่อ ติดสารเสพติด และ
ทํารายตนเอง ตามลําดับ1 และผลการสํารวจ
สถานการณปญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 2,000 คน ของ
สวนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ป พ.ศ. 25592 พบนักศึกษามีภาวะเครียดสูงสุด 
รองลงมา คือ เคยคิดฆาตัวตาย และเคยพยายามฆา
ตัวตาย รอยละ 27.35, 6.05 และ 1.05 ตามลําดับ 
นอกจากนี้รายงานสถานการณการขอรับความ
ชวยเหลือในคลินิกเพื่อใจ (Smile clinic) สํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ โดย
การสงตอจากสวนกิจการนักศึกษา การเดินเขามา
ขอรับการปรึกษาดวยตนเองของนักศึกษา การ
บอกตอ และการสงตอจากเพื่อนนักศึกษา ใน

ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 
พบปญหาดานการเรียนสูงสุด รองลงมา คือ ปญหา
ความสัมพันธ การปรับตัว ปญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช รอยละ 15 ของจํานวนดังกลาวไดรับการ
สงตอจิตแพทยและรับดูแลตอเนื่อง3 สถานการณ
ที่เกิดข้ึนสงผลกระทบในลักษณะเร้ือรังทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว สถาบัน และสังคม โดยไมสามารถ
ประเมินคาความสูญเสียได 
 ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มุงผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองปณิธานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) รวมทั้ง
ตอบโจทยการพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ตามแผน 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 25794 เปาหมาย
ปลายทางของการพัฒนา คือ นักศึกษาเกิด
คุณลักษณะ “เกง ดี มีความสุข” และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณสามารถตอบโจทยการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสูการเปลี่ยนแปลงอนาคตของสังคมและ
ประเทศชาติในทิศทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการวิเคราะหชองวาง (Gaps) การ
ดํา เนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ผานมา พบวา สวน
กิจการนักศึกษาทําหนาที่หลักโดยการประสาน
ความรวมมือกับสํานักวิชาและภาคสวนที่เก่ียวของ 
มีการดําเนินงานชวยเหลือหลายรูปแบบผานหลาย
โครงการ ขณะที่สํานักวิชาและหนวยงานที่เก่ียวของ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูตอบโจทยการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคประกอบโครงสรางและการขับเคลื่อนของระบบ 
ประกอบดวย การมีคณะทํางาน คือ ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมขับเคลื่อนตามอัตลักษณ
และบริบทของสํานักวิชา ผานวิธีดําเนินงานที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาใหเกง ดี มีความสุข เกิดเครือขายการทํางานรวมกัน และระบบสงตอผูเชี่ยวชาญอยางเปนรูปธรรม 
รวมกับการติดตามสนับสนุนผานการโคช ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา พบวา ดานเกง สามารถลดจํานวน
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 สงผลใหอัตราการตกออกลดลง นักศึกษามีผลการเรียนดีข้ึน ดานดี 
นักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อบันทึกคะแนนความดีจาก Passport บัณฑิตคนดีเพิ่มข้ึน การขับเคลื่อนดานนี้มี
ความยากที่สุดเนื่องจากเปนนามธรรม วัดไดยาก ดานความสุข นักศึกษาเขาถึงชองทางการชวยเหลือได
หลากหลายผานระบบดูแลใจจากอาจารย บุคลากร และกลุมเพื่อน ขอเสนอแนะ ผูเก่ียวของควรพัฒนาการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนคนดีใหเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน 

คําสําคัญ: ระบบดูแล นักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” 

Abstract 
 This action research aimed to develop a system of care among Walailak University 
students to be smart, good, and happy. Purposive sampling was used to select the participants 
from representatives of administrators, lecturers, staff, as well as students from 13 schools, 3 
international colleges, and supportive organizations in Walailak University. The study was 
conducted through three phases. The data were collected and analyzed using an individual 
interview, focus-group discussion, brain storming, and observations. The initial phase of the 
study started with finding the right participants to set goals and discuss action plans. The 
working phase included policy implementation, target population’s competency 
enhancement, along with cooperation and integration in order to develop an effective 
system. In the final phase, the process focuses on follow-up and reinforcement through 
coaching and setting up a forum for an exchange of ideas to promote continuous and 
sustainable development of the system. The structure of the system was driven by many 
groups of people in the university, namely, administrators, lecturers, staff, and students. They 
collaborated to meet the identity and context of each school through various strategies 
specified to develop student characteristics to be smart, good, and happy. The process led to 
networks of collaboration, a referral system to experts and support group through coaching. 
As a result, the study found that for the part of “being smart”, the development scheme has 
successfully encouraged students to perform better at school, thus reduced the number of 
students with a GPA of less than 2.00. This resulted in a lower dropout rate and better 
academic outcomes. For the part of “being good”, more students engaged in activities that 
benefit society and record them in a Student’s Activity Passport. Encouraging the movement 
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ทําหนาที่ดูแลชวยเหลือนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ของแตละสวนทั้งทางดานการเรียนและการใชชวีิต 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานดังกลาวยังมีลักษณะ
ตางคนตางทํา หลายสวนยังมีลักษณะตั้งรับ ผล
การดําเนินงานที่เกิดข้ึน คือ ยังมีนักศึกษาจํานวน
มากตองเผชิญปญหา ตองการระบบดูแลเชิงรุกที่
สามารถเขาถึงและทํางานรวมกันอยางมืออาชีพใน
ลักษณะของการบูรณาการเพื่อใหสามารถรับมือกับ
สถานการณปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเปน
รูปธรรม สามารถเขาถึงนักศึกษา นักศึกษาสามารถ
เขาถึงแหลงชวยเหลือที่มีคุณภาพ สามารถตอบ
โจทยที่ไมเพียงชวยใหนักศึกษากลายเปน “ผูรอด” 
แตยังสามารถทําใหเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดอย า ง เปน รูปธรรมและพัฒนาสู
เปาหมายความสําเร็จไดอยางทวีพลัง1 
 การดํา เนินงานระบบดูแลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อาศัยการประยุกตใช
แนวคิดและยุทธศาสตรกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 
charter) ประกอบดวย การสรางนโยบายสาธารณะ 
การสรางสิ่งแวดลอม การเสริมสรางความเขมแข็ง 
การพัฒนาทักษะสวนบุคคล และการปรับระบบ
กลไกการดําเนินงาน5 รวมกับบูรณาการแนวคิด
การมีสวนรวมอยางจริงจัง (Active participation)6,7 
การจัดการเรียนรูผานประสบการณ (Experiential 
learning)8 การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive 
Youth Development: PYD) 9 ,10 และการ โค ช 
(Coaching)11,12 สนับสนุนใหทุกสํานักวิชาและ
หนวยงานที่เก่ียวของเกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณและความโดดเดนของ
สํานักวิชาภายใตเปาหมายเดียวกัน คือ นักศึกษา 
“เกง ดี  มีความสุข” มุ งตอบโจทยการพัฒนา
นัก ศึกษา 3 ด านพรอมกันตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย ดานที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักศึกษา
เพ่ือตอบโจทยการเปนคน “เกง” คือ มีความเปน

นั ก วิ ช า ก า รแ ละ วิ ช า ชี พ ข้ั น สู ง ที่ มี ค ว า ม รู  
ความสามารถ มีทักษะในสาขาที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง
และประยุกต ไปสู การปฏิบัติ ง านไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดานที่ 2 การพัฒนาความเปนคน 
“ดี” ของบัณฑิต คือ มีความเปนคนทันสมัยใน
ฐ า น ะพ ล เมื อ ง และ พล โ ลก ที่ มี อุ ด มก า ร ณ
ประชาธิปไตย รูรอบ มีทัศนคติกวางไกล มีมโนธรรม 
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม มีภาวะผูนํา มีจิต
อาสา และมีสํานึกสาธารณะ และ ดานที่ 3 การ
พัฒนาเพ่ือตอบโจทยการเปนคนที่ “มีความสุข” 
คือ มีความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
อยางเขาใจ เทาทัน และมีความสุข พัฒนาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของตนเอง เขาถึงทรัพยากรและ
แหลงประโยชนดานการศึกษาและการดําเนินชีวิต 
อยางปลอดภัยและเปนสุข1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เชื่อมั่นวาองคประกอบหลักของการดูแลและ
เชื่อมโยงการทํางานจากทุกภาคสวน รวมกับการ
วางนโยบายพัฒนาสนับสนุนและการจัดสิ่งแวดลอม 
ให เ อ้ือตอการพัฒนา ชวยให เ กิดระบบดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีประสิทธิภาพ
ไดอยางแทจริง 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ให เกง ดี มีความสุข 
 2. เพื่อทดลองใชและประเมินผลระบบ
ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ให เกง ดี 
มีความสุข 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ดําเนินการบนพื้นฐานการประยุกตใชแนวคิดการ
สรางเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลและ
องคกรดวยยุทธศาสตรสําคัญตามกฏบัตรออตตาวา 
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(Ottawa charter) ประกอบดวย การสรางนโยบาย 
สาธารณะ การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
การเสริมสรางความเขมแข็งระดับสํานักวิชา 
หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ในการดูแล
นักศึกษา การพัฒนาทักษะสวนบุคคล รวมทั้งการ
ปรับระบบกลไกการดูแลนักศึกษา5 การดําเนิน 
งานแตละดานอาศัยการบูรณาการแนวคิด 4 สวน
เพื่อขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การมี
สวนรวมอยางจริงจัง (Active participation) จาก
ผูเก่ียวของทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
ผานการทําหนาที่เชื่อมโยงระบบโดย Smile & 
Smart Center เนื่องจากความรูสึกเปนเจาของ
งานพัฒนานักศึกษารวมกัน คือ หัวใจสําคัญและ
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการขับเคลื่อนงานให
บรรลุผลตามเปาหมายทั้งระบบ6,7 2) การจัดการ
เรียนรูผานประสบการณ (Experiential learning) 
ชวยใหบุคคลเกิดสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 
และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ8 
3) การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth 
Development: PYD) เอ้ือใหบุคคลสามารถเรียนรู
ไดอยางมีความสุขเต็มศักยภาพเนื่องจากการ
เรียนรูและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตองเกิดข้ึน
ในบรรยากาศเชิงบวก9,10 และ 4) การโคช (Coaching) 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิชา/หนวยงาน อยาง
มี คุณภาพในลักษณะของกัลยาณมิตรอยา ง
ตอเนื่องชวยใหผูเก่ียวของสามารถเปดใจ รับฟง 
มองเห็น เต็มใจพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 
สามารถเติมเต็มสวนที่ขาดไดอยางเขาใจ11,12 การ
ขับเคลื่อนดวยแนวคิดทั้ง 4 สวนผานกระบวน การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะ
เร่ิมตนการวิจัย ระยะดําเนินการวิจัย และระยะ
สิ้นสุดการวิจัย ชวยใหงานประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธภิาพจนบรรลสุูเปาหมาย
พัฒนานักศึกษาให มี คุณลักษณะ “เก ง  ดี  มี
ความสุข” ภายใตความแตกตางของอัตลักษณและ

บริบทของสํานักวิชาดวยวิธีการหลากหลาย 
สอดคลอง มีประโยชน และเปนไปได 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) 
 กลุมเปาหมาย เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย 13 
สํานักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ สวนกิจการนักศึกษา 
องคการบริหารองคการนักศึกษา สภานักศึกษา 
และหนวยงานสนับสนุน ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณให “เกง ดี มี
ความสุข” ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 18 คน 
อาจารย จํานวน 119 คน บุคลากร จํานวน 28 คน 
แกนนํานักศึกษา จํานวน 65 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
230 คน รวมทั้งนักศึกษาที่ไดรับการขยายผลจาก
ทุกสํานักวิชา จํานวน 6,418 คน 
 การดําเนินการวิจัย ดําเนินการระหวาง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 26 สิงหาคม 2562 
แบงกระบวนการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระยะเร่ิมตนการวิจัย ประกอบดวย 
2 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมทีมวิจัยผานการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยและบทบาทการ
ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 2) การคนหา
และเตรียมกลุ มเปาหมายผู เกี ่ยวของในระดับ
สํานักวิชา หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน แกนนํานักศึกษา การเตรียมพื้นที่ศึกษา 
การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจกับหนวยงาน
และพื้นที่เปาหมาย 
 ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 
4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสถานการณ 
ตนทุน ความตองการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา
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ทําหนาที่ดูแลชวยเหลือนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ของแตละสวนทั้งทางดานการเรียนและการใชชวีิต 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานดังกลาวยังมีลักษณะ
ตางคนตางทํา หลายสวนยังมีลักษณะตั้งรับ ผล
การดําเนินงานที่เกิดข้ึน คือ ยังมีนักศึกษาจํานวน
มากตองเผชิญปญหา ตองการระบบดูแลเชิงรุกที่
สามารถเขาถึงและทํางานรวมกันอยางมืออาชีพใน
ลักษณะของการบูรณาการเพื่อใหสามารถรับมือกับ
สถานการณปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเปน
รูปธรรม สามารถเขาถึงนักศึกษา นักศึกษาสามารถ
เขาถึงแหลงชวยเหลือที่มีคุณภาพ สามารถตอบ
โจทยที่ไมเพียงชวยใหนักศึกษากลายเปน “ผูรอด” 
แตยังสามารถทําใหเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดอย า ง เปน รูปธรรมและพัฒนาสู
เปาหมายความสําเร็จไดอยางทวีพลัง1 
 การดํา เนินงานระบบดูแลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อาศัยการประยุกตใช
แนวคิดและยุทธศาสตรกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 
charter) ประกอบดวย การสรางนโยบายสาธารณะ 
การสรางสิ่งแวดลอม การเสริมสรางความเขมแข็ง 
การพัฒนาทักษะสวนบุคคล และการปรับระบบ
กลไกการดําเนินงาน5 รวมกับบูรณาการแนวคิด
การมีสวนรวมอยางจริงจัง (Active participation)6,7 
การจัดการเรียนรูผานประสบการณ (Experiential 
learning)8 การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive 
Youth Development: PYD) 9 ,10 และการ โค ช 
(Coaching)11,12 สนับสนุนใหทุกสํานักวิชาและ
หนวยงานที่เก่ียวของเกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณและความโดดเดนของ
สํานักวิชาภายใตเปาหมายเดียวกัน คือ นักศึกษา 
“เกง ดี  มีความสุข” มุ งตอบโจทยการพัฒนา
นัก ศึกษา 3 ด านพรอมกันตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวย ดานที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักศึกษา
เพ่ือตอบโจทยการเปนคน “เกง” คือ มีความเปน

นั ก วิ ช า ก า รแ ละ วิ ช า ชี พ ข้ั น สู ง ที่ มี ค ว า ม รู  
ความสามารถ มีทักษะในสาขาที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง
และประยุกต ไปสู การปฏิบัติ ง านไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดานที่ 2 การพัฒนาความเปนคน 
“ดี” ของบัณฑิต คือ มีความเปนคนทันสมัยใน
ฐ านะพ ล เมื อ ง และ พล โ ลก ที่ มี อุ ด มก า ร ณ
ประชาธิปไตย รูรอบ มีทัศนคติกวางไกล มีมโนธรรม 
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม มีภาวะผูนํา มีจิต
อาสา และมีสํานึกสาธารณะ และ ดานที่ 3 การ
พัฒนาเพ่ือตอบโจทยการเปนคนที่ “มีความสุข” 
คือ มีความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
อยางเขาใจ เทาทัน และมีความสุข พัฒนาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของตนเอง เขาถึงทรัพยากรและ
แหลงประโยชนดานการศึกษาและการดําเนินชีวิต 
อยางปลอดภัยและเปนสุข1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เชื่อมั่นวาองคประกอบหลักของการดูแลและ
เชื่อมโยงการทํางานจากทุกภาคสวน รวมกับการ
วางนโยบายพัฒนาสนับสนุนและการจัดสิ่งแวดลอม 
ให เ อ้ือตอการพัฒนา ชวยให เ กิดระบบดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีประสิทธิภาพ
ไดอยางแทจริง 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ให เกง ดี มีความสุข 
 2. เพื่อทดลองใชและประเมินผลระบบ
ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ให เกง ดี 
มีความสุข 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ดําเนินการบนพื้นฐานการประยุกตใชแนวคิดการ
สรางเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลและ
องคกรดวยยุทธศาสตรสําคัญตามกฏบัตรออตตาวา 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนคน “เกง ดี มี
ความสุข” ผานการประชุมระดมสมองตัวแทน
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากทุก
สํานักวิชา 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ประชุมตัวแทนผูบริหาร 
อาจารย และบุคลากรจากทุกสํานักวิชาที่ไดรายชื่อ
มาดวยวิธีการบอกตอ (Snowball) ผานคําถามวา 
“หากคิดถึงอาจารยและบุคลากรที่มีหัวใจทํางาน
เพื่อนักศึกษาและนักศึกษามักคิดถึงเปนคนแรก
เมื่อเผชิญปญหา ทานนึกถึงใคร” เพื่อใหไดคนที่ 
“ใช” เขามาเปนคณะทํางานหลักในการขับเคลื่อน
ระบบฯ และคร้ังที่ 2 ประชุมตัวแทนนักศึกษาที่ได
รายชื่อมาจากการที่ทุกสํานักวิชาดําเนินการรับ
สมัครจิตอาสาและคัดเลือกเปนแกนนําของสํานัก
วิชา สํานักวิชาละ 2 คน กลุมเปาหมายทุกกลุม
รวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ ตนทุน 
เปาหมาย และความตองการจําเปนในการพัฒนา
ระบบดูแลฯ รวมกับบุคลากรจาก Smile & Smart 
Center 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลฯ ผาน
การกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน 
การพัฒนาสมรรถนะกลุมเปาหมาย และเชื่อมโยง
การทํางานรวมกันทั้งระบบ 
 ผูวิจัยนําเสนอผลจากการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ 1 ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง
ระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน
การดําเนินงานเขาสูสํานักวิชาผานกระบวนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับทุกสํานักวิชาเพื่อนําเสนอขอมูลสถานการณ 
ตนทุน เปาหมาย และความตองการจําเปนที่
ไดจากตัวแทนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
มาวิเคราะหรวมกัน 2) สํานักวิชานําขอมูลไป
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะหระบบดูแลฯ 
ที่สอดคลองกับบริบท อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ 
และนิยามความโดดเดนของสํานักวิชาเพื่อตอบ
โจทยการพัฒนาใหนัก ศึกษาเปนบัณฑิตที่ มี

คุณลักษณะ “เกง ดี มีความสุข” 3) แตละสํานักวิชา
ดําเนินการพัฒนาระบบดูแลฯ ที่สอดคลองกับ
บริบท และ 4) Smile & Smart Center จัดประชุม
คณะทํางานทุกสํานักวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนระบบ
ดูแลฯ ที่ทุกสํานักวิชาไดพัฒนา ข้ึนพรอมหา
แนวทางสนับสนุน 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําระบบดูแลฯ ไป
ดําเนินงาน และเชื่อมโยงการทํางานรวมกันผาน
แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย 1) ระดับ
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร โดยรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษาผลักดันการพัฒนาระบบดูแลฯ 
ใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กําหนดใหมีเกณฑ
และสัดสวนคาคะแนนการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานในระบบดูแลฯ ของสํานักวิชาอยาง
จริงจัง 2) ระดับหนวยงาน (สวนกิจการนักศึกษา) 
ดําเนินงาน 2.1) จัดใหมีสถานบริการนักศึกษา
อยางชัดเจนโดยใชชื่อวา Smile & Smart Center 
เพื่อเปนสถานที่สรางความสุขใหกับนักศึกษาที่เขา
มาใชบริการ อานหนังสือ พักผอน ทําแบบทดสอบ
ภาวะสุขภาพจิต ขอรับบริการปรึกษา รวมทั้งเปน
สถานที่ใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถสงตอนักศึกษา
ที่ตองการการดูแลเพิ่มเติมหรือประสานสงตอ
จิตแพทย 2.2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุน
การดําเนินงาน จัดใหมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา
อาจารยและผู เ กี ่ยวของดานการดูแลใจเพื ่อ
ขยายผลสูนักศึกษา ประกอบดวย 2.2.1) หลักสูตร
เสริมสรางสมรรถนะเครือขายอาจารยที่ปรึกษา 
2.2.2) หลักสูตรการดูแลใจ เพื่อใหเกิดสมรรถนะ
ดานการดูแลใจ ผูผานการอบรมหลักสูตรนี้ เรียกวา 
Helper ทําหนาที่ดูแลนักศึกษาในสํานักวิชาและ
เปนเครือขายสงตอนักศึกษาเพื่อดูแลรวมกัน 
2.2.3) หลักสูตร Team coaching ผูเขาอบรมเปน
ประธาน รองประธานของระบบดูแลฯ จากทุก
สํานักวิชา/หนวยงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
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แนวคิด กระบวนการ และเกิดทักษะการโคช
ทีมงาน เกิดเครือขาย Team coaching ในระบบ
ดูแลฯ 2.2.4) หลักสูตรหลอหลอมลักษณะความ
เปนบัณฑิตใหเปนคนดี ผูเขาอบรมเปนอาจารย/
บุคลากรที่เก่ียวของกับการทํางานในระบบดูแลฯ 
จากทุกสํานักวิชา/หนวยงาน เพื่อใหเขาใจแนวคิด
และเกิดทักษะการทํางานหลอหลอมความเปนคน
ดีใหกับนักศึกษา 2.2.5) หลักสูตรเสริมสมรรถนะ 
Helpers เปนระยะทบทวนการใหการปรึกษาและ
สรางพื้นที่แหงความเชื่อใจ 2.2.6) หลักสูตรเสริม
สมรรถนะเครือขายนักศึกษา Youth activist พลัง
บวกสรางการเปลี่ยนแปลง ผู เขาอบรมเปน
นักศึกษาที่เก่ียวของกับการทํางานในระบบดูแลฯ 
พัฒนากิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมจากทุกสํานัก
วิชา เพื่อสรางความเขาใจแนวคิดและเกิดทักษะ
การจัดกิจกรรม สรางความไววางใจ กาวขามความ
กลัว เรียนรูบทบาทการเปนผูดูแลตนเองและผูอ่ืน 
2.2.7) หลักสูตร “Junior helper” สรางพลังแหง
ความสุขในตนเองและเพื่อนสําหรับนักศึกษาที่
เก่ียวของกับการทํางานในระบบดูแลฯ จากทุก
สํานักวิชา เกิดเครือขาย Junior helpers โดย

นักศึกษา เพื่อนักศึกษาในลักษณะเพื่อนอาทร
เพื่อน แผนการทํางานตอเนื่องหลังการอบรม และเกิด
แนวทางการสงตอกับ Helpers ซ่ึงเปนทีมคณาจารย
ทํางานสรางสุขในระบบดูแล 2.2.8) Change for 
success/การจัดการความเครียด/การเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน/เรียนใหสนุกสุขกับวิทย/ทักษะ
การเรียนรู Learning style 2.2.9) จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื ่อพัฒนาเครือขายระบบดูแลฯ ภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 2.2.10) จัดกิจกรรมสนทนา
กลุมยอยเพื่อคนหาปจจัยสงเสริมการเรียนใน
มหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ และ 3) ระดับ
สํานักวิชา แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ
ดูแลนักศึกษาในสํานักวิชา ประกอบดวย ผูบริหาร 
(ฝายกิจการนักศึกษาระดับสํานักวิชา) อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษารวมกันขับเคลื่อนระบบ มี
การประชุมเพื่อพัฒนาระบบอยางสม่ําเสมอ และ
นํามาสรุปแลกเปลี่ยนในเวทีที่สวนกลางจัดทุก 
2 เดือน สํานักวิชาจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทยให
นักศึกษาเปน คนเกง ดี และมีความสุข รวมทั้ง
พัฒนาระบบการ Coaching ภายในและระหวาง
สํานักวิชา สรุปเปนแผนภาพ ดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนคน “เกง ดี มี
ความสุข” ผานการประชุมระดมสมองตัวแทน
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากทุก
สํานักวิชา 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ประชุมตัวแทนผูบริหาร 
อาจารย และบุคลากรจากทุกสํานักวิชาที่ไดรายชื่อ
มาดวยวิธีการบอกตอ (Snowball) ผานคําถามวา 
“หากคิดถึงอาจารยและบุคลากรที่มีหัวใจทํางาน
เพื่อนักศึกษาและนักศึกษามักคิดถึงเปนคนแรก
เมื่อเผชิญปญหา ทานนึกถึงใคร” เพื่อใหไดคนที่ 
“ใช” เขามาเปนคณะทํางานหลักในการขับเคลื่อน
ระบบฯ และคร้ังที่ 2 ประชุมตัวแทนนักศึกษาที่ได
รายชื่อมาจากการที่ทุกสํานักวิชาดําเนินการรับ
สมัครจิตอาสาและคัดเลือกเปนแกนนําของสํานัก
วิชา สํานักวิชาละ 2 คน กลุมเปาหมายทุกกลุม
รวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ ตนทุน 
เปาหมาย และความตองการจําเปนในการพัฒนา
ระบบดูแลฯ รวมกับบุคลากรจาก Smile & Smart 
Center 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลฯ ผาน
การกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน 
การพัฒนาสมรรถนะกลุมเปาหมาย และเชื่อมโยง
การทํางานรวมกันทั้งระบบ 
 ผูวิจัยนําเสนอผลจากการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ 1 ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง
ระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน
การดําเนินงานเขาสูสํานักวิชาผานกระบวนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับทุกสํานักวิชาเพื่อนําเสนอขอมูลสถานการณ 
ตนทุน เปาหมาย และความตองการจําเปนที่
ไดจากตัวแทนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
มาวิเคราะหรวมกัน 2) สํานักวิชานําขอมูลไป
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะหระบบดูแลฯ 
ที่สอดคลองกับบริบท อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ 
และนิยามความโดดเดนของสํานักวิชาเพื่อตอบ
โจทยการพัฒนาใหนัก ศึกษาเปนบัณฑิตที่ มี

คุณลักษณะ “เกง ดี มีความสุข” 3) แตละสํานักวิชา
ดําเนินการพัฒนาระบบดูแลฯ ที่สอดคลองกับ
บริบท และ 4) Smile & Smart Center จัดประชุม
คณะทํางานทุกสํานักวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนระบบ
ดูแลฯ ที่ทุกสํานักวิชาไดพัฒนา ข้ึนพรอมหา
แนวทางสนับสนุน 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําระบบดูแลฯ ไป
ดําเนินงาน และเชื่อมโยงการทํางานรวมกันผาน
แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย 1) ระดับ
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร โดยรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษาผลักดันการพัฒนาระบบดูแลฯ 
ใหเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กําหนดใหมีเกณฑ
และสัดสวนคาคะแนนการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานในระบบดูแลฯ ของสํานักวิชาอยาง
จริงจัง 2) ระดับหนวยงาน (สวนกิจการนักศึกษา) 
ดําเนินงาน 2.1) จัดใหมีสถานบริการนักศึกษา
อยางชัดเจนโดยใชชื่อวา Smile & Smart Center 
เพื่อเปนสถานที่สรางความสุขใหกับนักศึกษาที่เขา
มาใชบริการ อานหนังสือ พักผอน ทําแบบทดสอบ
ภาวะสุขภาพจิต ขอรับบริการปรึกษา รวมทั้งเปน
สถานที่ใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถสงตอนักศึกษา
ที่ตองการการดูแลเพิ่มเติมหรือประสานสงตอ
จิตแพทย 2.2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุน
การดําเนินงาน จัดใหมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา
อาจารยและผู เ กี ่ยวของดานการดูแลใจเพื ่อ
ขยายผลสูนักศึกษา ประกอบดวย 2.2.1) หลักสูตร
เสริมสรางสมรรถนะเครือขายอาจารยที่ปรึกษา 
2.2.2) หลักสูตรการดูแลใจ เพื่อใหเกิดสมรรถนะ
ดานการดูแลใจ ผูผานการอบรมหลักสูตรนี้ เรียกวา 
Helper ทําหนาที่ดูแลนักศึกษาในสํานักวิชาและ
เปนเครือขายสงตอนักศึกษาเพื่อดูแลรวมกัน 
2.2.3) หลักสูตร Team coaching ผูเขาอบรมเปน
ประธาน รองประธานของระบบดูแลฯ จากทุก
สํานักวิชา/หนวยงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
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แผนภาพที่ 1 การขับเคลื่อนระบบดูแลนกัศึกษาฯ 

2. ระดับหนวยงาน
(สวนกิจการนักศึกษา) 

จัดใหมีสถานท่ีใหบริการนักศึกษาอยางชัดเจนโดยใชช่ือวา “Smile & Smart 
Center” 

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการดําเนินงาน จัดใหมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา
อาจารย/ผู เกี่ยวของ และนักศึกษาในการดูแลใจเพ่ือขยายผลสูนักศึกษา 
ประกอบดวย 

หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะเครือขายอาจารยท่ีปรึกษา ไดแก หลักสูตรการ
ดูแลใจ/หลักสูตร Team coaching /หลักสูตรหลอหลอมลักษณะความเปน
บัณฑิตใหเปนคนดี/หลักสูตรเสริมสมรรถนะ Helpers 

หลักสูตรเสริมสมรรถนะเครือขายนักศึกษา ไดแก Youth activist พลังบวกสราง
การเปล่ียนแปลง/หลักสูตร “Junior helper”/หลักสูตรเสริมศักยภาพ
นักศึกษา เชน Change for success/การจัดการความเครียด/การเขาใจ
ตนเองและผูอื่น/เรียนใหสนุกสุขกับวิทย/ทักษะการเรียนรู Learning style/
จัดกิจกรรมสนทนากลุมยอยดานการเรียน เปนตน 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือพัฒนาเครือขายระบบดูแลฯ อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ผูบริหาร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาผลักดันใหเปนนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหมีเกณฑและสัดสวนคาคะแนนการประเมินกระบวนการดําเนินงานใน
ระบบดูแลฯ ของสํานักวิชาอยางเปนรูปธรรม 

3. ระดับสํานักวิชา แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนระบบดูแลฯ ในสํานักวิชา ประกอบดวย ผูบริหาร 
(ฝายกิจการนักศึกษาระดับสํานักวิชา) อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

สํานักวิชาจัดกิจกรรมเพ่ือตอบโจทยใหนักศึกษาเปน คนเกง ดี และมีความสุข 
รวมท้ังพัฒนาระบบการ Coaching ภายในและระหวางสํานักวิชา 

ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบอยางสมํ่าเสมอ และนํามาสรุปแลกเปล่ียนในเวทีท่ี
สวนกลาง ทุก 2 เดือน 
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 ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม สะทอน สนับสนุน
การพัฒนา และประเมินผลตามเปาหมายที่กําหนด
รวมกัน ข้ันตอนนี้ดําเนินการผานการประชุมติดตาม
ความกาวหนา การโคช (Coaching) จากภายในและ
ภายนอกสํานักวิชาในลักษณะของกัลยาณมิตร 
คนหาจุดเดน ประเด็นความตองการพัฒนาตอยอด 
ดวยกระบวนการโคช 3 ประเด็น ประกอบดวย 
1) ความรูสึกตอกระบวนการดําเนินงาน 2) สิ่งที่
รูสึกประทับใจ ชอบ พึงพอใจ ทําไดดี ภาคภูมิใจ
กับการดําเนินงาน และ 3) จะดีกวานี้…ถา ทาน
อยากเพิ่มหรือลดอะไรลง เพราะอะไร 
 ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการวิจัย ดําเนินการ
สะทอน พัฒนา ติดตามสนับสนุนผ านการ
สัมภาษณ การสนทนากลุม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ปรับเปลี่ยน ตอยอดเพื่อตอบโจทยการ
พัฒนาระบบฯ ใหเกิดความตอเนื่อง ประเมินผล
การปฏิบัติงานข้ันสุดทายรวมกัน หาขอสรุปรวม 
จุดเดน จุดพัฒนา ปญหา อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย พิจารณาวากิจกรรม
สามารถดําเนินการตามแผนไดหรือไม อยางไร 
ตอบโจทยตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายผลลัพธ
ที่กําหนดอยางไร ถอดบทเรียนและสรุปผลการ
ดําเนินงานวิจัยในภาพรวม 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป พัฒนาโดย
ผูวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ใช
สอบถามกลุมเปาหมาย 2 กลุม กลุมที่ 1 สําหรับ
นักศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สํานักวิชา 
ชั้นป เกรดเฉลี่ย สถานที่พักอาศัย และความเพียงพอ
ของรายได กลุมที่ 2 สําหรับผูบริหาร อาจารย 
บุคลากร ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง และความเพียงพอ
ของรายได 
 

 2. แนวคําถามกึ่งโครงสรางเกี ่ยวกับ
สถานการณการดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
ผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของเพื่อใชกับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร
กอนดําเนินการพัฒนาระบบฯ ประกอบดวยคําถาม
จํานวน 4 ขอ คือ 1) สถานการณการดูแลนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนอยางไร 2) ภาพ
นักศึกษา/บัณฑิตที่อาจารย/พี่อยากเห็นในแตละ
ดาน “เกง ดี มีความสุข” และตัวชี้วัดเปนอยางไร 
3) ตนทุนที่แตละฝายมี (สํานักวิชา หนวยงาน
สนับสนุน) และการจัดการเดิมทําอยางไร และ 4) 
กาวตอไปในการพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตให “เกง ดี 
มีความสุข” ควรเปนอยางไร สวนแนวคําถามสําหรับ
นักศึกษาประกอบดวย 5 ขอ คือ 1) สถานการณ
การดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เปนอยางไร 2) ภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ที่นักศึกษาอยากเห็น “เกง ดี มีความสุข” เปน
อยางไร และจะรูไดอยางไรวาใช (ตัวชี้วัด) 3) ตนทุน/
การจั ดการเดิ มในการพัฒนานั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ให “เกง ดี มีความสุข” 
4) สิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทํา (สํานักวิชา 
หนวยงานสนับสนุน) สิ่งที่นักศึกษาทํา และ 5) กาว
ตอไปในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณให “เกง ดี มีความสุข” สิ่งที่อยากให 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณทํา (สํานักวิชา หนวยงาน
สนับสนุน) สิ่งที่นักศึกษาอยากทําคืออะไร 
 3. แนวคําถามกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นตอระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 5 ขอ คือ 1) ความคิดเห็นและขอสังเกตตอ
ระบบดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เปนอยางไร มีจุดเดนและขอจํากัดอยางไร 2) 
วิธีการปฏิบัติในการนําระบบดูแลฯ มาใชในสํานัก
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แผนภาพที่ 1 การขับเคลื่อนระบบดูแลนกัศึกษาฯ 

2. ระดับหนวยงาน
(สวนกิจการนักศึกษา) 

จัดใหมีสถานท่ีใหบริการนักศึกษาอยางชัดเจนโดยใชช่ือวา “Smile & Smart 
Center” 

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการดําเนินงาน จัดใหมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา
อาจารย/ผู เกี่ยวของ และนักศึกษาในการดูแลใจเพ่ือขยายผลสูนักศึกษา 
ประกอบดวย 

หลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะเครือขายอาจารยท่ีปรึกษา ไดแก หลักสูตรการ
ดูแลใจ/หลักสูตร Team coaching /หลักสูตรหลอหลอมลักษณะความเปน
บัณฑิตใหเปนคนดี/หลักสูตรเสริมสมรรถนะ Helpers 

หลักสูตรเสริมสมรรถนะเครือขายนักศึกษา ไดแก Youth activist พลังบวกสราง
การเปล่ียนแปลง/หลักสูตร “Junior helper”/หลักสูตรเสริมศักยภาพ
นักศึกษา เชน Change for success/การจัดการความเครียด/การเขาใจ
ตนเองและผูอื่น/เรียนใหสนุกสุขกับวิทย/ทักษะการเรียนรู Learning style/
จัดกิจกรรมสนทนากลุมยอยดานการเรียน เปนตน 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือพัฒนาเครือขายระบบดูแลฯ อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ผูบริหาร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาผลักดันใหเปนนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหมีเกณฑและสัดสวนคาคะแนนการประเมินกระบวนการดําเนินงานใน
ระบบดูแลฯ ของสํานักวิชาอยางเปนรูปธรรม 

3. ระดับสํานักวิชา แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนระบบดูแลฯ ในสํานักวิชา ประกอบดวย ผูบริหาร 
(ฝายกิจการนักศึกษาระดับสํานักวิชา) อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

สํานักวิชาจัดกิจกรรมเพ่ือตอบโจทยใหนักศึกษาเปน คนเกง ดี และมีความสุข 
รวมท้ังพัฒนาระบบการ Coaching ภายในและระหวางสํานักวิชา 

ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบอยางสมํ่าเสมอ และนํามาสรุปแลกเปล่ียนในเวทีท่ี
สวนกลาง ทุก 2 เดือน 
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วิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยเปนอยางไร เกิด
ประสิทธิภาพและขอจํากัดอะไร อยางไร 3) ปจจัย
ที่สงเสริมการนําระบบดูแลฯ ไปสูความสําเร็จมี
อะไรบาง 4) ปญหาอุปสรรคในการนําระบบดูแลฯ ไป
ใชมีอะไร อยางไร มีแนวทางการแกไขปญหา
อยางไร ตองการการสนับสนุนอะไร จากใคร 
อยางไร และ 5) ผลการนําระบบดูแลฯ ไปใชเปน
อยางไร ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงสวนไหน 
อยางไร 
 4. แบบสังเกตการดําเนินงานพัฒนา
ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของเพื่อบันทึกกระบวนการดําเนินการ การ
ติดตามสนับสนุน บรรยากาศ และกระบวนการมี
สวนรวมของผูเก่ียวของในการดําเนินงาน 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพโดยนําเคร่ืองมือ
ทั้ง 4 สวน ไปใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา จํานวน 5 ทาน 
รวมกันพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา 
และนําเคร่ืองมือดังกลาวไปทดลองใชกับกลุม
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายของการศึกษาคร้ังนี้
จํานวนกลุมละ 10 ราย จากนั้นนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแนวคําถามกอนนําไปใชในสถานการณจริง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเขาถึง ตรวจสอบ และยืนยันขอมูล
จากหลายวิธีการเพื่อใหเกิดความถูกตองและ
ครอบคลุมตามประเด็นหลักของการศึกษา 
ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนา
กลุม การระดมสมอง และสังเกตการดําเนินงานใน
สถานการณจริงของพื้นที่ ดําเนินการระหวางวันที่ 
27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 
 

 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
 ก า ร วิ จั ย นี้ ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามเอกสารรับรองเลขที่ 
WUEC-18-060-01 และไดรับอนุมัติใหทําการวิจัย
จากส วน กิจการนั ก ศึกษา  สํ านักวิ ช า  และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียด
ขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัยทั้งที่เปนประโยชน
และความเสี่ยงที่กลุมเปาหมายอาจไดรับจากการ
เขารวม กลุมเปาหมายมีอิสระในการตัดสินใจเขา
รวมและถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมี
ผลกระทบใดๆ ขอมูลการวิจัยทั้งหมดจะถูกเก็บ
เปนความลับ เอกสารบันทึกการสนทนา ภาพถาย 
การบันทึกเทปไดรับอนุญาตจากกลุมเปาหมาย
กอนดําเนินการทุกคร้ัง หลักฐานการวิจัยจะถูก
ทําลายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในระยะเวลา 3 ป 
และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น 
 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

ผลการวิจัย 
 กลุมเปาหมายที่ เขารวมการศึกษานี้
ประกอบดวย 2 กลุม กลุมที่ 1 ตัวแทนผูบริหาร 
อาจารย และบุคลากร จํานวน 165 คน เพศหญิง
รอยละ 69.70 อายุระหวาง 25 - 71 ป (M = 35.89, 
SD = 5.94) ศาสนาพุทธ รอยละ 83.63 สถานภาพ 
สมรสคู รอยละ 43.24 การศึกษาระดับปริญญา
เอก รอยละ 47.87 ตําแหนงอาจารย รอยละ 52.12 
รอยละ  100 มี รายได เพี ยงพอ และกลุ มที่  2 
นักศึกษาแกนนําจิตอาสาจํานวน 65 คน เพศหญิง
รอยละ 50.77 อายุระหวาง 18 - 22 ป (M = 20.78, 
SD = 1.54) ศาสนาพุทธ รอยละ 64.38 ชั้นป 2 
รอยละ 63.07 เกรดเฉลี่ยระหวาง 2.74 - 3.78 
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(M = 3.08, SD = 0.32) พักที่หอพักมหาวิทยาลัย 
รอยละ 83.08 และรอยละ 92.30 มีรายไดเพียงพอ 
 ผลการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการพบความสําคัญของการขับเคลื่อนใน
แตละระยะ คือ ระยะเร่ิมตนการวิจัย พบวา การ
เร่ิมตนจากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลภาคสนามโดย
ใชเทคนิค Snowball เพื่อคนหาบุคคลที ่“ใช” ซึ่ง
มีคุณลักษณะ คือ ตระหนักถึงปญหา ใหความสําคัญ 
มีทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนานักศึกษา จากนั้น
นัดรวมกลุมประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
รายละเ อียดโครงการและขอความร วมมือ
ดําเนินการ ระยะนี้มีการนําขอมูลจากการสนทนา
กลุมภาคสนามมาประกอบการประชุมระดมสมอง
เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน 
และแนวทางการติดตามประเมินผลมีความสําคัญ 
ระยะดําเนินการวิจัย พบวา ประเด็นสําคัญที่ชวย
ใหกระบวนการพัฒนาระบบเกิดประสิทธิภาพ คือ 
การผลักดันเชิงนโยบายควบคูกับพัฒนาสมรรถนะ
ผูปฏิบัติในแตละกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับ
ความตองการจําเปน การนําระบบไปใชโดยมี 
Smile & Smart Center ทําหนาที่ประสานงาน 
เชื่อมโยง และสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนงาน
รวมกันทั้งภายในและระหวางสํานักวิชา และ 
ระยะสิ้นสุดการวิจัย พบวา การติดตามสนับสนุน
เชิงกัลยาณมิตรผานกระบวนการโคช (Coaching) 
รวมกับจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถตอบ
โจทยแนวทางการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
 ผลการศึกษา พบวา ความรวมมือจาก
ภา คีผู เ ก่ี ย วของทุกระดับทั้ งจากสํ านั กวิ ช า 
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ที่มีเปาหมายพัฒนา
นักศึกษาสู คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค
เดียวกัน คือ “เกง ดี มีความสุข” มุงสรางกระบวน 
การมีสวนรวมอยางจริงจัง คือ หัวใจสําคัญของ
การขับเคลื่อนงาน สงผลใหทุกสํานักวิชาเกิดระบบ
ดูแลฯ 1 ระบบ สําหรับองคประกอบดานโครงสราง 

(Structure) และการขับเคลื่อน (Function) ที่
สงผลใหระบบฯ เกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
การมีคณะทํางานครอบคลุมผูเก่ียวของจากทุก
ภาคสวน ทั้งผูบริหาร อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาที่มีความเขาใจ รวมกันขับเคลื่อนงาน
ตามอัตลักษณและบริบทของสํานักวิชา ผานหลาย
กลยุทธที่หลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจง 
ไดแก คณะทํางานหลักดําเนินการจัดประชุม
คณาจารยในสํานักวิชาทุกคนเพื่อทําความเขาใจ
และเร่ิมดําเนินการ การจัดประชุมรวมกับหัวหนา
หลักสูตรและกระจายตอจนครบทุกคน ทุกสํานัก
วิชาเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมออกแบบ
และดําเนินการในระบบ การเชิญคณะทํางานจาก 
Smile & Smart Center เขารวมประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจใหคณะกรรมการดําเนินงานของ
สํานักวิชารับทราบ ทุกสํานักวิชาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการระดับสํานักวิชาเพื่อใหมหาวิทยาลยั
แตงตั้งเขาสูระบบของมหาวิทยาลัย กําหนดเปน
นโยบาย กรอบการดําเนินงาน พรอมจัดทําเกณฑ
การประเมินความสําเร็จ และใหคาคะแนนการ
ประเมินระบบดูแลฯ ของสํานักวิชาอยางชัดเจน 
เพื่อใหทุกสํานักวิชาถือปฏิบัติ สงผลใหระบบ
สามารถเกิดขับเคลื่อนไดจริง 

 “…มหาวิทยาลัยใหนโยบายกับสํานักวิชา
และผูเก่ียวของขับเคลื่อนงานอยางมีสวนรวม มี
การติดตาม ใหคาคะแนนประเมินการทํางานของ
สํานักวิชาอยางชัดเจน ทําใหการผลักดันเปนไปไดจริง 
ทุกสํานักวิชาและหนวยงานมีสวนรวม มีกลยุทธ
หลายอยางที่จะทําใหงานเดินได คนเขาใจ และ
รวมคิดรวมทําได และการมีทีมรวมจากทุกฝายมุง
เปาหมายเดียวกันชวยใหระบบไปได...” 

ตัวแทนบุคลากร (หญิง) 

 ทุกสํานักวิชาไดนําระบบฯ ไปขับเคลื่อน
เพื่อใหเขาถึงการพัฒนานักศึกษาให เกง ดี และมี
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วิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยเปนอยางไร เกิด
ประสิทธิภาพและขอจํากัดอะไร อยางไร 3) ปจจัย
ที่สงเสริมการนําระบบดูแลฯ ไปสูความสําเร็จมี
อะไรบาง 4) ปญหาอุปสรรคในการนําระบบดูแลฯ ไป
ใชมีอะไร อยางไร มีแนวทางการแกไขปญหา
อยางไร ตองการการสนับสนุนอะไร จากใคร 
อยางไร และ 5) ผลการนําระบบดูแลฯ ไปใชเปน
อยางไร ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงสวนไหน 
อยางไร 
 4. แบบสังเกตการดําเนินงานพัฒนา
ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของเพื่อบันทึกกระบวนการดําเนินการ การ
ติดตามสนับสนุน บรรยากาศ และกระบวนการมี
สวนรวมของผูเก่ียวของในการดําเนินงาน 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพโดยนําเคร่ืองมือ
ทั้ง 4 สวน ไปใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา จํานวน 5 ทาน 
รวมกันพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา 
และนําเคร่ืองมือดังกลาวไปทดลองใชกับกลุม
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายของการศึกษาคร้ังนี้
จํานวนกลุมละ 10 ราย จากนั้นนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแนวคําถามกอนนําไปใชในสถานการณจริง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเขาถึง ตรวจสอบ และยืนยันขอมูล
จากหลายวิธีการเพื่อใหเกิดความถูกตองและ
ครอบคลุมตามประเด็นหลักของการศึกษา 
ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนา
กลุม การระดมสมอง และสังเกตการดําเนินงานใน
สถานการณจริงของพื้นที่ ดําเนินการระหวางวันที่ 
27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 
 

 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
 ก า ร วิ จั ย นี้ ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามเอกสารรับรองเลขที่ 
WUEC-18-060-01 และไดรับอนุมัติใหทําการวิจัย
จากส วน กิจการนั ก ศึกษา  สํ านักวิ ช า  และ
หนวยงานที่เก่ียวของ ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียด
ขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัยทั้งที่เปนประโยชน
และความเสี่ยงที่กลุมเปาหมายอาจไดรับจากการ
เขารวม กลุมเปาหมายมีอิสระในการตัดสินใจเขา
รวมและถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมี
ผลกระทบใดๆ ขอมูลการวิจัยทั้งหมดจะถูกเก็บ
เปนความลับ เอกสารบันทึกการสนทนา ภาพถาย 
การบันทึกเทปไดรับอนุญาตจากกลุมเปาหมาย
กอนดําเนินการทุกคร้ัง หลักฐานการวิจัยจะถูก
ทําลายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในระยะเวลา 3 ป 
และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น 
 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

ผลการวิจัย 
 กลุมเปาหมายที่ เขารวมการศึกษานี้
ประกอบดวย 2 กลุม กลุมที่ 1 ตัวแทนผูบริหาร 
อาจารย และบุคลากร จํานวน 165 คน เพศหญิง
รอยละ 69.70 อายุระหวาง 25 - 71 ป (M = 35.89, 
SD = 5.94) ศาสนาพุทธ รอยละ 83.63 สถานภาพ 
สมรสคู รอยละ 43.24 การศึกษาระดับปริญญา
เอก รอยละ 47.87 ตําแหนงอาจารย รอยละ 52.12 
รอยละ  100 มี รายได เพี ยงพอ และกลุ มที่  2 
นักศึกษาแกนนําจิตอาสาจํานวน 65 คน เพศหญิง
รอยละ 50.77 อายุระหวาง 18 - 22 ป (M = 20.78, 
SD = 1.54) ศาสนาพุทธ รอยละ 64.38 ชั้นป 2 
รอยละ 63.07 เกรดเฉลี่ยระหวาง 2.74 - 3.78 



Royal Thai Navy Medical Journal

วารสารแพทย์นาวี

Volume 48 No.2 May-August 2021326

12 

ความสุข ไดจริง ระหวางทางเกิดเครือขายการ
ทํางานรวมกันผานกลไกกลางที่ประสานงานโดย 
Smile & Smart Center ผลการดําเนินงานพบ
กลไกขับเคลื่อนระบบที่สําคัญ ไดแก การมอบหมาย 
ใหอาจารยทุกคนมีบทบาททํางาน Smile & 
Smart Center ของสํานักวิชา การใชกลไกอาจารย
ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวาง
อาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา การจัดใหมีสถานที่
ดูแลชวยเหลืออยางชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาเขาไป
ใชบริการ จัดใหมีสายตรงคณบดี Hotline by 
Dean การสราง Facebook, Line และ Email กลุม 
เพื่อใชประชาสัมพันธขาวสารแกนักศึกษา มีการ
สราง Line กลุมผูปกครองเพื่อรับรูและแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดอยางทันทวงที มีหัวหนา 
แตละชั้นปเชื่อมประสานการดูแลเพื่อน มีสโมสร
นักศึกษาชวยขับเคลื่อนทําให เขาถึงนักศึกษา
ไดมากข้ึน มีการจัดระบบสงตอ (Refer) ระหวาง
สํานักวิชากับ Smile & Smart Center และแหลง
ช ว ย เหลื อที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช าญ เฉพา ะทา ง 
นอกจากนี้บางสํานักวิชายังมีการบูรณาการ
รวมกับหลักสูตรการเ รียนการสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของรายวิชาและสํานักวิชา
ที่ตางมุงเนนเพื่อตอบโจทยใหนักศึกษา เกง ดี และ
มีความสุข ผานการติดตามสนับสนุนโดยการโคช
ตอเนื่อง 

 “…มีหลายกลไกขับเคลื่อนใหเขาถึง รูจัก 
แกปญหานักศึกษาไดมากข้ึน ทั้งการสรางเคร่ืองมือ
ติดตอกันในหลายรูปแบบ ทั้งกลุม Line, Facebook 
ทํ า ให ใ กล ชิ ด กั นมาก ข้ึน  ส ว น ใหญ คณบดี
มอบหมายใหทุกคนเปนทีมดูแลนักศึกษาในสํานัก
วิชา  พยายามบูรณาการงานทั้ ง ในและนอก
หลักสูตร...” 

ตัวแทนอาจารย (หญิง) 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของ
ผูเก่ียวของและระบบงานอาศัยการนําแนวคิดและ
กระบวนการจัดการเรียนรูผานประสบการณ 
(Experiential learning) การพัฒนาเยาวชนเชิง
บวก (Positive youth development) และการ
โค ช  (Coaching)  มาดํ า เนิ นการ ในลั กษณะ
กัลยาณมิตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดูแลชวยเหลือ
ของอาจารยที่ปรึกษา บุคลากร นักศึกษา และ
ผูเก่ียวของผานการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
ติดตามสนับสนุนอยางตอเนื่อง ชวยใหทุกฝายเกิด
สมรรถนะดานการดูแลนักศึกษา สามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพ สงผลใหการพัฒนาระบบ
ดูแลฯ เกิดข้ึนอยางเขาใจเต็มศักยภาพ 

 “...ปกติไมชอบการอบรมที่ตองนั่งฟง
บรรยาย นาเบื่อ แตมาอบรมคร้ังนี้ติดตามตลอด 
เพราะเขาใหเราฝกประสบการณ ที่สําคัญ คือ เรา
มองเห็นขอจํากัดของเรา และระวังคําพูดของเรา
มากข้ึนเม่ือจะตองไปพูดคุยกับนักศึกษา ไมเคยรู
เลยวาทัศนคติของเราสงผลตอนักศึกษาที่อยู
ตรงหนา กอนหนานี้มักคิดวาเร่ืองแคนี้ทําไมตอง
เศรา ทําไมตองทํารายตนเอง กระบวนการอบรม
ทําใหเห็นวาเขามีความคิด มุมมองบางอยางที่ทํา
ใหเขาเปน แตเขาก็ทําดีที่สุดแลว ทําใหเขาใจเขา
มากข้ึน มีการโคชอยางเปนกัลยาณมิตร ทําให
เขาใจงานในระบบดูแลชัดเจนข้ึน......” 

ตัวแทนอาจารย (หญิง) 

 ผลลัพธของการขับเคลื่อนงานรวมกันทั้ง
ระบบ พบวา มหาวิทยาลัยและทุกสํานักวิชาเกิด
โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะสูการพัฒนา
คุณลั กษณะนัก ศึกษา ให เก ง  ดี  มี ค วามสุ ข 
สอดคลอง กับความตองการและบริบทของ
นักศึกษา ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาเพื่อใหสอดคลองตามอัตลักษณ
ของสํานักวิชา ผลลัพธปลายทางที่ เกิดข้ึนกับ
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นักศึกษา พบวา ดานเกง กลุมนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยต่ํากวา 2.00 มีจํานวนลดลงจากรอยละ 1.70 
เปนรอยละ 0.3413 สงผลใหอัตราการพนสภาพ
นักศึกษาลดลง นักศึกษาสามารถเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ดานดี นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่สํานัก
วิชาและสวนกลางจัดข้ึน โดยบันทึกคะแนนความดี
จาก Passport บัณฑิตคนด ีที่มีเพิ่มข้ึนทุกป อยางไร
ก็ตามผลการประเมิน พบวา การขับเคลื่อนงานดานนี ้
มีความยาก ซับซอน เปนนามธรรม วัดไดยาก ไม
ชัดเจน ดานมีความสุข จํานวนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมสรางสุขผานระบบดูแลใจจากอาจารย 
บุคลากร และกลุมเพื่อนมากข้ึน นักศึกษาสามารถ
ดูแลใจตนเอง ใชศักยภาพที่มีในการขับเคลื่อน
ตนเองใหสําเร็จการศึกษาไดตามเปาหมายที่วางไว 
และมีคะแนนความสุขจากแบบวัดความสุข 
(Happinometer) ที่มหาวิทยาลัยสรางข้ึนรอยละ 
85.3 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกิดระบบการสงตอ
เพื่อรับการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
สงผลใหกระบวนดูแลนักศึกษาดําเนินงานไดอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เสริมสรางให
นักศึกษาเปนคน เกง ดี และมีความสุขไดตาม
เปาหมายที่วางไว ในการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกไมไดเกิดเพียงในนักศึกษาเทานั้น แตยังพบ
การเปลี่ยนแปลงในอาจารย บุคลากร และเชิงระบบ
ที่มีความสัมพันธกันในเชิงบวกเพิ่มข้ึน 

 “…ผลการทํางานทั้งนโยบายจากขางบน
และการปฏิบัติเต็มกําลังของผูปฏิบัติชวยใหเรามา
ไดไกล ทุกสํานักวิชามีระบบดูแลเชิงบวก จํานวน
นักศึกษาเกรดต่ําลดลง การตกออกลดลงอยาง
ชัดเจนมาก มีการทํางานจิตอาสามากข้ึน มีระบบ
สรางความสุข ใหคําปรึกษาเด็กไดตรงกับความ
ตองการและเพียงพอข้ึน...” 

ตัวแทนผูบริหาร (ชาย) 

 “…หนูกับเพื่อนๆ มีความสุขข้ึน เมื่อกอน
เหมือนเราเขาไมถึง เราเรียนเครียด กดดัน หลาย
คนฆาตัวตาย ซึมเศรา เดี๋ยวนี้เหมือนเรามีตัวเลือก 
มีที่พึ่งมากมาย เรารูวาหากเรียนไมไดตองไปขอ
ความชวยเหลือที่ไหน หากเราทุกข ไมสบายใจ เรา
จะเดินไปหาใครได หากเราอยากเรียนรูสิ่งใหม
นอกหองเรียนไปทําสิ่งที่ดีเราจะสมัครไดที่ไหน ไม
วางเปลา ไมไกลบาน…” 

ตัวแทนนักศึกษา (ชาย) 
 กระบวนการพัฒนาทั้ ง ระบบอย า ง
ตอเนื่อง สงผลใหผูเ ก่ียวของทุกระดับ รวมทั้ง
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองและมีความสุขใน
การดําเนินงานเพื่อมุ งสู เปาหมายการพัฒนา
นักศึกษาสูคุณลักษณะ เกง ดี มีความสุข ไดอยาง
เต็มศักยภาพและมีความสุขทั้งระบบ 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา สํานักวิชาและ
มหาวิทยาลัยเกิดระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณให “เกง ด ีมีความสุข” ผานกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานทั้งระบบอยางเปนรูปธรรม อาศัยกลไก
การประสานและสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของ Smile & Smart Center จนเกิด
ผลลัพธสูเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค
ไดอยางเปนรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สามารถอธิบายไดจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ประเด็นแรก ความสําเร็จเกิดจากการ
ขับเคลื่อนงานพรอมกันทั้งระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติโดยการมีสวนรวมอยางจริงจัง ครอบคลุม
ทั้งระดับบุคคลและองคกรผานการผลักดันเชิง
นโยบาย การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
การสรางกลไกความเขมแข็งระดับสํานักวิชา 
หนวยงาน และระดับมหาวทิยาลัย การพัฒนาทักษะ
สวนบุคคล กระบวนการดังกลาวเปนยุทธศาสตรที่
สอดคลองตามกฏบัตรออตตาวา (Ottawa charter) 
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ความสุข ไดจริง ระหวางทางเกิดเครือขายการ
ทํางานรวมกันผานกลไกกลางที่ประสานงานโดย 
Smile & Smart Center ผลการดําเนินงานพบ
กลไกขับเคลื่อนระบบที่สําคัญ ไดแก การมอบหมาย 
ใหอาจารยทุกคนมีบทบาททํางาน Smile & 
Smart Center ของสํานักวิชา การใชกลไกอาจารย
ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวาง
อาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา การจัดใหมีสถานที่
ดูแลชวยเหลืออยางชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาเขาไป
ใชบริการ จัดใหมีสายตรงคณบดี Hotline by 
Dean การสราง Facebook, Line และ Email กลุม 
เพื่อใชประชาสัมพันธขาวสารแกนักศึกษา มีการ
สราง Line กลุมผูปกครองเพื่อรับรูและแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดอยางทันทวงที มีหัวหนา 
แตละชั้นปเชื่อมประสานการดูแลเพื่อน มีสโมสร
นักศึกษาชวยขับเคลื่อนทําให เขาถึงนักศึกษา
ไดมากข้ึน มีการจัดระบบสงตอ (Refer) ระหวาง
สํานักวิชากับ Smile & Smart Center และแหลง
ช ว ย เหลื อที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เฉพา ะทา ง 
นอกจากนี้บางสํานักวิชายังมีการบูรณาการ
รวมกับหลักสูตรการเ รียนการสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของรายวิชาและสํานักวิชา
ที่ตางมุงเนนเพื่อตอบโจทยใหนักศึกษา เกง ดี และ
มีความสุข ผานการติดตามสนับสนุนโดยการโคช
ตอเนื่อง 

 “…มีหลายกลไกขับเคลื่อนใหเขาถึง รูจัก 
แกปญหานักศึกษาไดมากข้ึน ทั้งการสรางเคร่ืองมือ
ติดตอกันในหลายรูปแบบ ทั้งกลุม Line, Facebook 
ทํ า ให ใ กล ชิ ด กั นมาก ข้ึน  ส ว น ใหญ คณบดี
มอบหมายใหทุกคนเปนทีมดูแลนักศึกษาในสํานัก
วิชา  พยายามบูรณาการงานทั้ ง ในและนอก
หลักสูตร...” 

ตัวแทนอาจารย (หญิง) 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของ
ผูเก่ียวของและระบบงานอาศัยการนําแนวคิดและ
กระบวนการจัดการเรียนรูผานประสบการณ 
(Experiential learning) การพัฒนาเยาวชนเชิง
บวก (Positive youth development) และการ
โค ช  (Coaching)  มาดํ า เนิ นการ ในลั กษณะ
กัลยาณมิตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดูแลชวยเหลือ
ของอาจารยที่ปรึกษา บุคลากร นักศึกษา และ
ผูเก่ียวของผานการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
ติดตามสนับสนุนอยางตอเนื่อง ชวยใหทุกฝายเกิด
สมรรถนะดานการดูแลนักศึกษา สามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพ สงผลใหการพัฒนาระบบ
ดูแลฯ เกิดข้ึนอยางเขาใจเต็มศักยภาพ 

 “...ปกติไมชอบการอบรมที่ตองนั่งฟง
บรรยาย นาเบื่อ แตมาอบรมคร้ังนี้ติดตามตลอด 
เพราะเขาใหเราฝกประสบการณ ที่สําคัญ คือ เรา
มองเห็นขอจํากัดของเรา และระวังคําพูดของเรา
มากข้ึนเม่ือจะตองไปพูดคุยกับนักศึกษา ไมเคยรู
เลยวาทัศนคติของเราสงผลตอนักศึกษาที่อยู
ตรงหนา กอนหนานี้มักคิดวาเร่ืองแคนี้ทําไมตอง
เศรา ทําไมตองทํารายตนเอง กระบวนการอบรม
ทําใหเห็นวาเขามีความคิด มุมมองบางอยางที่ทํา
ใหเขาเปน แตเขาก็ทําดีที่สุดแลว ทําใหเขาใจเขา
มากข้ึน มีการโคชอยางเปนกัลยาณมิตร ทําให
เขาใจงานในระบบดูแลชัดเจนข้ึน......” 

ตัวแทนอาจารย (หญิง) 

 ผลลัพธของการขับเคลื่อนงานรวมกันทั้ง
ระบบ พบวา มหาวิทยาลัยและทุกสํานักวิชาเกิด
โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะสูการพัฒนา
คุณลั กษณะนัก ศึกษา ให เก ง  ดี  มี ค วามสุ ข 
สอดคลอง กับความตองการและบริบทของ
นักศึกษา ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาเพื่อใหสอดคลองตามอัตลักษณ
ของสํานักวิชา ผลลัพธปลายทางที่ เกิดข้ึนกับ
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ที่นําสูความสําเร็จ5,6,7 และการมีสวนรวมอยางจริงจัง 
(Active participation) ทั้งการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบดวยความ รูสึกเปน
เจาของงานพัฒนานักศึกษารวมกัน คือ หัวใจสําคัญ
และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการขับเคลื่อนงาน
เชิงระบบใหบรรลุผลตามเปาหมาย14,15 
 ประเด็นตอมา แนวคิดและกลยุทธที่เอ้ือ
ใหการพัฒนาระบบฯ ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
การจัดการเรียนรูผานประสบการณ (Experiential 
learning) ซ่ึงชวยใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพในเชิงประสบการณ8,16 การพัฒนา
เยาวชนเชิงบวก (Positive youth development) 
เปนกระบวนการพัฒนาที่เอ้ือใหบุคคลสามารถ
เรียนรูไดอยางมีความสุขเต็มศักยภาพเนื่องจาก
การเรียนรูและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเกิดข้ึน
ในบรรยากาศเชิงบวก8,9,10,17 และการโคช (Coaching) 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิชา/หนวยงานอยาง
มี คุณภาพในลักษณะของกัลยาณมิตรชวยให
ผูเก่ียวของสามารถเปดใจ รับฟง มองเห็น เต็มใจ
พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ สามารถเติมเต็ม
สวนที่ขาดไดอยางเขาใจ11,12,18,19 การขับเคลื่อน
ดวยแนวคิดดังกลาวจึงชวยใหงานประสบผลสาํเร็จ
ตามเปาหมาย 
 ประเด็นสุดทาย การนําระบบไปใชใหเกิด
ความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงาน ทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของยึดเปาหมายและดําเนินการสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ นักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” ตาม 
อัตลักษณและความโดดเดนของแตละสํานักวิชา 
การดําเนินงานที่ยึดเปาหมายเดียวกันชวยให
กระบวนการขับเคลื่อนงานเกิดความชัดเจน เปน
ระบบ ประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน12,20 นอกจากนี้การพัฒนาดวย
การแบงปนทรัพยากรการดูแลนักศึกษารวมกัน
ระหวางสํานักวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สามารถสรางความผูกพันและความเขมแข็งของ

องคกร9 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับ
เครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาความรูและแนวทาง
ปฏิบัติการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบ
โจทยการพัฒนาทั้งระบบ7 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย สํานักวิชา 
และหนวยงาน ควรติดตามสนับสนุนทั้ ง เชิ ง
นโยบายและกลไกการขับเคลื่อน อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อตอบโจทยความตองการ
ในระบบดูแลนักศึกษาตามเปาหมาย ความตองการ 
และบริบทของแตละกลุมและภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งวางระบบการเสริมแรงทางบวก
กับกลุมเปาหมายเพื่อใหการขับเคลื่อนงานทั้ง
ระบบเกิดข้ึนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2. บุคลากร สํานักวิชา และหนวยงานที่
เก่ียวของควรพัฒนาระบบดูแลฯ ที่สามารถสื่อถึง 
อัตลักษณของบัณฑิตแตละสํานักวิชาใหมีความ
โดดเดน พรอมทั้งประชาสัมพันธ เปดพื้นที่ความ
รวมมือ ขยายผลการดําเนินงานรวมกับสถาบัน 
การศึกษาทุกระดับและเครือขายพื้นที่เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. Smile & Smart Center และสํานัก
วิชา ควรติดตามประเมินผลใหมีเคร่ืองมือและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนทั้งในดานเกง ดี 
มีความสุข โดยเฉพาะกลไกและการประเมินดาน
ความเปนคนดีใหสามารถดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ไดรับการสนบัสนุนทุนวิจัยจาก
สวนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ที่นําสูความสําเร็จ5,6,7 และการมีสวนรวมอยางจริงจัง 
(Active participation) ทั้งการรวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบดวยความ รูสึกเปน
เจาของงานพัฒนานักศึกษารวมกัน คือ หัวใจสําคัญ
และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการขับเคลื่อนงาน
เชิงระบบใหบรรลุผลตามเปาหมาย14,15 
 ประเด็นตอมา แนวคิดและกลยุทธที่เอ้ือ
ใหการพัฒนาระบบฯ ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
การจัดการเรียนรูผานประสบการณ (Experiential 
learning) ซึ่งชวยใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพในเชิงประสบการณ8,16 การพัฒนา
เยาวชนเชิงบวก (Positive youth development) 
เปนกระบวนการพัฒนาที่เอ้ือใหบุคคลสามารถ
เรียนรูไดอยางมีความสุขเต็มศักยภาพเนื่องจาก
การเรียนรูและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเกิดข้ึน
ในบรรยากาศเชิงบวก8,9,10,17 และการโคช (Coaching) 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิชา/หนวยงานอยาง
มี คุณภาพในลักษณะของกัลยาณมิตรชวยให
ผูเก่ียวของสามารถเปดใจ รับฟง มองเห็น เต็มใจ
พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ สามารถเติมเต็ม
สวนที่ขาดไดอยางเขาใจ11,12,18,19 การขับเคลื่อน
ดวยแนวคิดดังกลาวจึงชวยใหงานประสบผลสาํเร็จ
ตามเปาหมาย 
 ประเด็นสุดทาย การนําระบบไปใชใหเกิด
ความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงาน ทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของยึดเปาหมายและดําเนินการสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ นักศึกษา “เกง ดี มีความสุข” ตาม 
อัตลักษณและความโดดเดนของแตละสํานักวิชา 
การดําเนินงานที่ยึดเปาหมายเดียวกันชวยให
กระบวนการขับเคลื่อนงานเกิดความชัดเจน เปน
ระบบ ประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน12,20 นอกจากนี้การพัฒนาดวย
การแบงปนทรัพยากรการดูแลนักศึกษารวมกัน
ระหวางสํานักวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สามารถสรางความผูกพันและความเขมแข็งของ

องคกร9 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับ
เครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาความรูและแนวทาง
ปฏิบัติการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบ
โจทยการพัฒนาทั้งระบบ7 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย สํานักวิชา 
และหนวยงาน ควรติดตามสนับสนุนทั้ ง เชิ ง
นโยบายและกลไกการขับเคลื่อน อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อตอบโจทยความตองการ
ในระบบดูแลนักศึกษาตามเปาหมาย ความตองการ 
และบริบทของแตละกลุมและภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งวางระบบการเสริมแรงทางบวก
กับกลุมเปาหมายเพื่อใหการขับเคลื่อนงานทั้ง
ระบบเกิดข้ึนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 2. บุคลากร สํานักวิชา และหนวยงานที่
เก่ียวของควรพัฒนาระบบดูแลฯ ที่สามารถสื่อถึง 
อัตลักษณของบัณฑิตแตละสํานักวิชาใหมีความ
โดดเดน พรอมทั้งประชาสัมพันธ เปดพื้นที่ความ
รวมมือ ขยายผลการดําเนินงานรวมกับสถาบัน 
การศึกษาทุกระดับและเครือขายพื้นที่เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. Smile & Smart Center และสํานัก
วิชา ควรติดตามประเมินผลใหมีเคร่ืองมือและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนทั้งในดานเกง ดี 
มีความสุข โดยเฉพาะกลไกและการประเมินดาน
ความเปนคนดีใหสามารถดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมยิ่งข้ึน 
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