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 การวิจยันี้มีความมุงหมายเพือ่ศึกษาการรับรูดานการเปดโลกทัศน ดานการคนพบและ

รูจักตนเอง ดานความสามารถในการบริหารเวลา ดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

ดานพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ และดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และ

ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมมหาวิทยาลัย ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ และดานกิจกรรมเพื่อสังคมของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กลุมตัวอยางในการวิจยัไดแก นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 ประจําปการศึกษา 2554 จาก 4 สาขาวิชา ไดแก สาขา

อาหารและโภชนาการ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก และสาขา

ศิลปสัมพันธ จํานวนทั้งสิน้ 280 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมี

คาความเชื่อมัน่เทากับ 0.974 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
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ตางกนั รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา 



นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั รับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องตนเอง ตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมพบความ

แตกตาง  

 6.  นิสิตชายและนิสิตหญงิ ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไมแตกตางกนั 

 7.  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศึกษาช้ันปตางกัน 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไมแตกตางกัน 

 8.  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ตางกนั ตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไมแตกตางกนั  
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 The purpose of this study was twofold, first, to study awareness of extracurricular 

activities of Home Economics students at Kasetsart University in six aspects: openness 

to diversity, self discovery, time management ability, cooperative ability, personality 

development, and knowing and understanding their own roles, and to study students’ 

desire to participate in extracurricular activities in three aspects: University activities, 

capacity enhancing activities, and social activities.  Second, to compare students’ 

awareness and desire to participate in extracurricular activities according to their gender, 

class level, and educational achievement.  The samples included 280 Home Economics 

students enrolled in academic year 2011.  The tool used for collecting data was  

a five-point rating scale questionnaire with a coefficient alpha of 0.974.  The statistics 

used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 

one way analysis of variance, and Sheffe’s test. 

 The findings revealed that: 

 1.  Home Economics students at Kasetsart University awareness of 

extracurricular activities in overall and in six aspects were at high level. 

 2.  Home Economics students at Kasetsart University desire to participate in 

extracurricular activities in overall and in three aspects were at a high level. 

 3.  There was no difference found when compared male and female students on 

their awareness of extracurricular activities. 

 4.  Home Economics students with different class level showed no difference in 

each and overall aspect of awareness in extracurricular activities. 

 5.  Students with different educational achievement showed no difference in 

overall and in each aspect, except for the aspect of knowing and understanding their 

own roles. 



 6.  There was no significant difference between male and female students in 

overall and in each aspect of desire to participate in extracurricular activities. 

 7.  Students with different class level did not differ in overall and in each aspect 

of their desire to participate in extracurricular activities. 

 8.  Students with different educational achievement showed no difference in 

overall and in each aspect of desire to participate in extracurricular activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สถาบนัอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีความสาํคัญตอการตอบสนองความ

ตองการของสงัคมและประเทศชาต ิเพราะเปนแหลงที่มุงพัฒนากําลงัคนในระดับวิชาการ และ

วิชาชพีชัน้สูงในสาขาตางๆ ที่มีความจาํเปนตอการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท

และหนาทีท่ี่สําคัญคือการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อคนควาหาความรู การบริการทางวิชาการแก

สังคม และการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม สําหรับการผลิตบัณฑิตซึ่งนับเปนขุมทรัพยทางปญญา

ของสถาบนัอดุมศึกษา ตองอาศัยกระบวนการ หรือกลวิธีทีม่ีความสลับซับซอน และตองมีความ

พรอมทัง้ในสวนของสถาบันการศึกษาและตัวนิสิตเอง เพือ่ชวยใหบัณฑติพรอมซ่ึงความรู 

ความสามารถ สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจติใจ จึงจะเปนบัณฑิตที่มีประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศอยางแทจริง (สําเนาว  ขจรศิลป. 2539: 1) หรืออาจกลาวโดยสรุปวาบัณฑิตที่ผลิต

ออกไปจะตองเปนผูทีม่ีคุณลักษณะทีพ่งึประสงคอยางนอย 3 ประการ คือ การเปนผูมีคุณธรรม 

คุณภาพและคุณคา (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่

10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการพัฒนาทรพัยากรมนษุยคือการพัฒนาคน

ใหมีคุณภาพ มีความรอบรูคูคุณธรรม และมีทักษะในการทํางาน (สํานกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549) 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญทีม่ีบทบาทตอการพัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาประเทศให

เจริญกาวหนา และมีความมัน่คง เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมี

ความรูความสามารถอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข สวนหนึง่คือบุคคลจะตองศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมใหกาวหนาอยูตลอดเวลา การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะเนนการพฒันานิสิตใหมี

คุณภาพ ใหเปนทัง้คนดแีละคนเกง การศึกษาหาความรูควรควบคูกับการทาํกิจกรรม การเรียนรู

วิชาการหรือวชิาชีพเพียงดานเดียวจะขาดประสบการณดานสังคมและชีวิตโดยสิน้เชิง ความรูใน

บทเรียนชวยใหมีทกัษะในวชิาเรียน ความรูดานกิจกรรมชวยใหรูจกัการปรับตัวอยูในสังคมอยางมี

ความสุข (สมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย. 2543: 7) 

 งานกิจการนิสิตเปนกลไกหนึง่ของสถาบันอดุมศึกษาในการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่

สมบูรณทางดานวิชาการ วิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจควบคูไปกับ

กระบวนการการเรียนการสอนโดยเนนการตอบสนองความตองการ และความสนใจของนิสิต สราง

ความพรอมใหแกนิสิตโดยการสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมตางๆ นอกหลักสูตร สอดคลองกบั
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วัตถุประสงคเปาหมายตามภารกิจและทศิทางของสถาบันอุดมศึกษา เปนการดําเนนิกิจกรรมที่

สรางโอกาสใหนิสิตไดเสริมทักษะตางๆ เชน การสรางสมัพันธกับผูอ่ืน ฝกความรับผิดชอบ ฝกการ

เรียนรูเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม ฝกใหรูจักบทบาทของการเปนผูนําและเปนผูตามทีด่ี 

สามารถปฏิบตัิตนไดอยางถกูตองเมื่อเขาสังคม ทักษะตางๆ เหลานี้จะชวยสงเสริมใหผูสําเร็จ

การศึกษาเปนบัณฑิตที่สมบูรณ และมีคุณคามากขึน้ (สําเนาว  ขจรศลิป. 2538: 2-3) นอกจากนี ้

สุวพร  ตั้งสมวรพงษ (2545: 2) ไดใหความเห็นในเรื่องเดยีวกนัวา การผลิตบัณฑิตนบัเปนภารกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนผูนาํทางภูมิปญญาของสังคม ตองไมทําหนาทีเ่พยีงถายทอด

ความรูทีเ่ปนทกัษะวชิาชพีใหแกนิสิตแตเพียงอยางเดียวเทานัน้ เพราะการเรียนรูจากชั้นเรียนไม

เพียงพอสาํหรบัการศึกษาในยุคนี ้แตตองมีหนาที่สรางใหนิสิตมโีลกทศันและวิสัยทศันที่กวางไกล 

ฝกใหเรียนรูจากสิ่งรอบตัวและแหลงตางๆ มากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกบัความกาวหนาทาง

วิทยาการ และเทคโนโลยีของโลกยุคปจจุบัน ใหสามารถวิเคราะหวจิารณมองเห็นปญหา และ

สามารถแกไขปญหาได 

 ชิคเคอรงิ และเรซเซอร (Chickering; & Reisser. 1993: 468) ไดกลาวถึงความสาํคญัของ

กิจกรรมนิสิตไววา กิจกรรมนิสิตมีสวนสําคัญในการทาํใหนิสิตไดรับประโยชนในดานการรูจักเรียนรู

ดวยตนเอง การสรางความมั่นใจในตนเอง พัฒนาการดานทักษะมนุษยสัมพนัธ ทักษะความเปน

ผูนํา ความเขาใจโลกของการทํางาน ความเขาใจในธรรมชาติและความแตกตางของมนุษย ความ

เขาใจในบทบาทหนาที่ผูนาํและผูตาม การรูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน จะเหน็วาการพฒันา

บัณฑิตใหมีคณุภาพออกไปสูสังคมนัน้เปนภารกิจสําคญัยิ่งของสถาบันการศึกษาทุกแหงที่ตอง

กําหนดนโยบาย และกรอบการสงเสริมสนับสนนุการพฒันากิจกรรมนิสิตใหชัดเจน สนับสนุนให

นิสิตไดมีการจดักิจกรรมทีห่ลากหลายในสถาบนั และเปดโอกาสใหนสิิตมีอิสระในการบริหาร

จัดการการจัดกิจกรรม มวีิสัยทัศนที่กวางไกล ทันยุคทันเหตุการณ กิจกรรมตองเหมาะกับสภาพ

สังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหกิจกรรมที่จัดไดมีสวนสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนา

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง อันจะนําไปสูการพฒันาบัณฑิตให

มีคุณภาพเปนแบบอยางที่ดขีองสังคมตอไป 

 จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานกจิกรรมนิสิตของสถาบนัอุดมศึกษา พบวาปญหา

และอุปสรรคของการดําเนนิงานกิจกรรมนสิิตมีดังนี้คือ (อนุศักดิ์  ตัง้ปณิธานวัฒน; มนตทพิย   

นาคะสวุรรณ; และ บุญพา  โขขัด.  2550: 64-72) 

 1.  ปญหาดานบุคลากร ไดแก บุคลากรทีเ่กี่ยวของดานกิจกรรมนิสิตมีไมเพียงพอในการ

ปฏิบัติหนาที่ อาจารยและบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัไมเหน็ความสําคัญ และไมคอยใหความ
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รวมมือกับกจิกรรมนิสิต บุคลากรขาดจิตบริการ ขาดการอํานวยความสะดวก ความเปนมิตร และ

ไมคอยมีความยืดหยุนในการปฏิบัติหนาที่ ขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางทัว่ถึง  

เปนตน 

 2.  ปญหาดานงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับความตองการ 

และไมเปนธรรม การพิจารณาจัดสรรงบประมาณลาชา และมีรายละเอียดมากเกนิไป ไมมีการ

ตรวจสอบการใชงบประมาณอยางจรงิจัง เปนตน 

 3.  ปญหาดานสถานที่และอุปกรณ เชน สถานที่และอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมมีไม

เพียงพอ และไมทันสมัย ขาดการซอมแซมบํารุงรักษาอปุกรณใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ 

 4.  ปญหาดานการจัดการ เชน การจัดกิจกรรมอยูในชวงเวลาที่ซ้าํซอน บางหนวยงานจัด

โครงการ/ กิจกรรมในวนัเวลาเดียวกัน หรือทับซอนกนั ทําใหนิสิตไมสามารถเขารวมกิจกรรมได

ตามความตองการ องคการบริหารองคการนิสิตขาดการประชาสัมพันธขาวสาร การทํางานใน

ข้ันตอนตางๆ  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนสถาบันอดุมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแหง

แรกของประเทศไทย ปจจุบันมหาวทิยาลยัไดดําเนนิภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ

วิทยาเขตที่อยูระหวางการจดัตั้งอีก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกระบี ่วทิยาเขตลพบุรี และวทิยาเขต

สุพรรณบุรี  

 วิทยาเขตบางเขน จัดการเรียนการสอนใน 16 คณะ 2 สถาบันสมทบ ไดแก คณะเกษตร 

คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ

สังคมศาสตร คณะสัตวแพทย คณะเทคนคิการสัตวแพทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิต

วิทยาลัย วทิยาลัยสิ่งแวดลอม และสถาบันสมทบอีก 2 วิทยาลยั คือ วทิยาลยัการชลประทาน และ

วิทยาลัยพยาบาลราชชนน ีนพรัตนวชิระ 

 วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จัดการเรียนการสอนใน 5 คณะ ไดแก คณะเกษตร 

กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และ 2 สถาบนั คือ สถาบนัวจิัยและพัฒนา กําแพงแสน 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
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 วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการเรยีนการสอนใน 3 คณะ ไดแก คณะวทิยาการ

จัดการ คณะวศิวกรรมศาสตร ศรีราชา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ 2 วิทยาลยั คือ 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา และวทิยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาต ิ 

 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติจังหวัดสกลนคร จัดการเรียนการสอนใน 3 คณะ ไดแก คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ 

 การจัดการเรียนการสอนมุงเนนการพฒันาตามศักยภาพและความตองการของชุมชน  

ซึ่งมหาวิทยาลยัมีนโยบายทีช่ัดเจนในการพัฒนานิสิตของมหาวทิยาลัยใหเปนทรพัยากรบุคคลทีม่ี

คุณคาของประเทศ เปยมดวยความรู ความสามารถ มหีลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชพี 

ที่เรียกวา “เกง” เปยมดวยคณุลักษณะทีถ่งึพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม ที่เรียกวา “ดี” มีความ

พรอมที่จะพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง พรอมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามและเผชิญกับสภาพการณใน

อนาคต ที่เรียกวา “มีความสุข” เพื่อพฒันานิสิตสูการเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ (กองกจิการนิสิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 2554: 6) 

 ในสวนของการจัดโอกาสและประสบการณการเรียนรูนอกชั้นเรียน มหาวิทยาลัยได

เล็งเหน็วากจิกรรมเสริมหลกัสูตรจะเปนสวนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเปนบัณฑิตใหแกนิสิต 

ใหนิสิตไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ภายใตฐานความคิดที่เชื่อวา การเรียนรูนอก

ชั้นเรียนจะเกือ้หนนุใหนิสิตไดรับประสบการณชีวิตทีห่ลากหลายในรูปของ “ทักษะชวีิต” ซึ่งจะเปน

ประสบการณที่มีความสําคญัตอการใชชีวิตในอนาคตภายหลงัจากสําเร็จการศึกษา และเพื่อให

นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคนทกุวทิยาเขต ไดรับประสบการณการเรียนรูนอกชัน้เรียน

เทาเทียมกนั มหาวทิยาลยัจึงกาํหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปน

ตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และถือเปนเงือ่นไขหนึง่ของการไดรับปริญญาของนิสิต  

โดยกําหนดใหตองเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร จํานวนไมนอยกวา 15 กิจกรรม และมีจํานวนในหนวยชั่วโมงในการเขารวมไมนอย

กวา 100 หนวยชั่วโมง ตอมาทางมหาวทิยาลัยตองการใหการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต  

จึงกาํหนดแนวทางการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับสําหรับนิสิตที่เขาศกึษาในปการศกึษา 

2552 เปนตนไป ดังนี ้(กองกจิการนิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร. 2554: 12-13) 

 1.  กจิกรรมมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมซึ่งกําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวม จํานวนไมนอย

กวา 3 กจิกรรม และมีจาํนวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 28 หนวยชัว่โมง  
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 2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ เปนกิจกรรมซึ่งกําหนดใหนิสิตเขารวม จํานวนไม

นอยกวา 10 กจิกรรม และมจีํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 60 หนวยชั่วโมง ประกอบดวย 

   1)  กิจกรรมดานคุณธรรม ใหนิสิตเลือกกจิกรรมเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม มี

จํานวนหนวยชั่วโมงรวมกนัไมนอยกวา 12 หนวยชัว่โมง 

   2)  กิจกรรมดานทักษะการคิดและการเรียนรู ใหนิสิตเลือกกิจกรรมเขารวมไม

นอยกวา 4 กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงรวมกันไมนอยกวา 24 หนวยชั่วโมง 

   3)  กิจกรรมดานทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวางบคุคล ใหนิสิตเลือก

กิจกรรมเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม มีจาํนวนหนวยชัว่โมงรวมกนัไมนอยกวา 12 หนวยชั่วโมง 

   4)  กิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพ ใหนิสิตเลือกกิจกรรมเขารวมไมนอยกวา 2 

กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงรวมกันไมนอยกวา 12 หนวยชั่วโมง 

 3.  กิจกรรมเพือ่สังคม ใหนิสิตเลือกกิจกรรมเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม มีจํานวนหนวย

ชั่วโมงไมนอยกวา 12 หนวยชั่วโมง 

 ทั้งนี้กิจกรรมมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่วทิยาเขตที่นิสิตสังกัดไดกําหนดไว สวนกจิกรรม

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคม ใหนิสิตเลือกเขารวมกจิกรรมจากหนวยงานตางๆ 

ไดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้นีก้ิจกรรมดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก 

วิทยาเขต จงึจะถือไดวาเปนการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดเร่ิมบังคับใชกับนิสิตทีเ่ขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 ซึ่ง

นิสิตรุนแรกทีต่องเขาหลกัเกณฑนี้ปจจุบนักําลงัศึกษาอยูชั้นปที่ 3 ซึง่ทางมหาวทิยาลัยไดเนนย้าํวา

นิสิตควรเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเสร็จส้ินในชวงที่ศึกษาอยูชัน้ปที ่1 จนถงึชั้นปที ่3 เมื่อข้ึน

ชั้นปที ่4 นิสิตจะไมมีเวลาเขารวม เนื่องจากตองไปฝกงาน แตในปจจุบนัพบวา นิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร ชั้นปที ่4 บางสวนยงัเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดไมครบตามทีม่หาวิทยาลยั

กําหนด บางสวนไดจํานวนหนวยชั่วโมงครบแลว แตยังเขารวมกิจกรรมไมครบทุกดาน บางสวนเขา

รวมเฉพาะกิจกรรมบังคับซ่ึงอยูในกลุมของกิจกรรมมหาวทิยาลยั ซึง่สวนใหญจะมีปญหาในการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกลุมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

เนื่องจากไมทราบวาหนวยงาน/ สถานที่ใดจัดกิจกรรม นอกจากนี ้จากการศึกษาขอมูลจากกอง

กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังพบวามนีิสิตจํานวนหนึ่งที่เรียนจบครบตามรายวิชาใน

หลักสูตร แตไมสามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรได เนื่องจากเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรยัง

ไมครบ 

 จากสภาพการณดังกลาวขางตน จึงเปนทีน่ากงัวลวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร อาจจะ

ประสบปญหานี้ไดเชนกนั จากการที่ผูวิจัยไดรับทราบปญหาดังกลาวจากอาจารยทีป่รึกษานิสิต 
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นายกสโมสรนสิิต และนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตรบางคน และพบวายงัไมไดมี

การศึกษา หรือประเมินการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกลาวเลย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

การเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ในเรื่องเกีย่วกับการรับรู ความ

ตองการ และปญหาอุปสรรคตางๆ เกีย่วกบัการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนาํผลการวิจยัเสนอตอผูเกี่ยวของกับงานกจิการ

นิสิต เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะชวยเหลือนิสิต รวมถงึแกไข ปรับปรุง และพฒันากิจกรรม

เสริมหลักสูตรใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชีพใน

อนาคตของนสิิตตอไป ซึ่งจะหมายถงึการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรนั่นเอง 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยมีความมุงหมายดังนี ้

 1.  เพือ่ศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตร ี

ภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิต

ปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชัน้ปที่ศึกษา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัจะเปนขอสนเทศสําหรับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และผูที่มีสวนเกีย่วของใน

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหมคีวามเหมาะสม และเปนประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชพีในอนาคต

ของนิสิตตอไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีม้ีขอบเขตในการศึกษาดงันี ้

 1.  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจยัครัง้นี ้ไดแก นิสิตปริญญาตรี ภาควชิาคหกรรมศาสตร 

คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ชัน้ปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และชัน้ปที ่4 ประจําปการศึกษา 

2554 จาก 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาสิง่ทอและเครื่องนุงหม สาขา

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก และสาขาศิลปสัมพันธ จาํนวนทั้งสิน้ 280 คน 
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 2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

   1)  เพศ แบงเปน เพศชาย และเพศหญงิ 

   2)  ชั้นปที่ศึกษา แบงเปน ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 

   3)  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบงเปน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก การรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ไดแก กิจกรรมมหาวทิยาลยั กิจกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคม ของนิสิต

ปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การรับรู หมายถงึ กระบวนการในการแปลความหมายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัรางกาย 

เกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเราทั้งหลาย ไดแก กิจกรรมมหาวทิยาลยั กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

และกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งการรับรูในแตละกิจกรรมประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานการเปด 

โลกทัศน  2) การคนพบและรูจักตนเอง  3) ความสามารถในการบริหารเวลา 4) ความสามารถใน

การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 5) การพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และ 6) การรูจักและเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

  1.1  การรับรูดานการเปดโลกทัศน หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายที่

เกิดขึ้นภายหลังจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวา การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํ

ใหนิสิตมีโอกาสทํางานรวมกบับุคคลอื่น มคีวามคิดแปลกใหม ไมเปนคนยึดมั่นถือมัน่ในตนเอง

มากเกินไป ไดแงคิดมุมมองที่หลากหลาย ไดพัฒนาสติปญญา และไดเรียนรูการแกปญหาจาก

สภาพจริง 

  1.2  การรับรูดานการคนพบและรูจักตนเอง หมายถงึ กระบวนการในการแปล

ความหมายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวา การเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรทําใหนิสิตไดใหมีโอกาสประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูวาตนเองมคีวามถนัด/ 

ทักษะดานไหน รูวาตนเองชอบทํางานดานไหน เชน การวางแผน การคิด การติดตอส่ือสาร รูวา

ตนเองสามารถอยูรวมกบับุคคลอื่นไดหรือไม รูวาตนเองมีลักษณะนิสัยอยางไร และรูวาควร

ปรับปรุงตัวเองอยางไร 
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  1.3  การรับรูดานความสามารถในการบริหารเวลา หมายถึง กระบวนการในการแปล

ความหมายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวา การเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรทําใหนิสิตรูจักแบงเวลาใหแตละกิจกรรมของตนเองอยางเหมาะสม เชน การเรียน 

กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมกับเพื่อน ทําใหนิสิตสามารถทําหลายสิ่งหลายอยางในเวลาเดียวกนั 

และสามารถบริหารจัดการชวีิตไดดีข้ึน 

  1.4  การรับรูดานความสามารถในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน หมายถงึ กระบวนการใน

การแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรวา การเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทาํใหสามารถปรบัตัวใหเขากับบุคคลที่หลากหลาย สะทอนใหเหน็วาตนเอง

สามารถทํางานกับคนอ่ืนไดหรือไม ทาํใหไดเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น เขาใจ 

ความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น ไดเพิม่ทักษะการทาํงาน และมีความสามัคคีรักใครกลม

เกลียวกนั 

  1.5  การรับรูดานการพฒันาการทางดานบคุลิกภาพ หมายถงึ กระบวนการในการแปล

ความหมายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวา การเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรทําใหรูจักควบคุมอารมณของตนเอง เปนผูฟงที่ดี มทีักษะสังคม ยอมรับความ

คิดเห็นของบคุคลอื่น ทาํใหบุคลิกภาพดีข้ึน ทําใหไดเรียนรูการปรับบุคลิกภาพของตนเพื่อการอยู

รวมกับบุคคลอื่นในสงัคม 

  1.6  การรับรูดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง หมายถงึ กระบวนการใน

การแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังจากทีน่ิสิตเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรวา การเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทาํใหรูวาตนเองมบีทบาทหนาทีอ่ยางไรในแตละสถานการณ เขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเองในแตละสถานการณ เพิ่มความสาํนกึในการรับผิดชอบตอสังคม ไดใชความรูทาง

วิชาการของตนในการชวยชมุชน และทาํใหไดเรียนรูการเปนผูนาํและผูตามที่ด ี

 2.  ความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต หมายถงึ ความสนใจของนิสิตที่มีตอรูปแบบ หรือ

ลักษณะกิจกรรมซึ่งมีอิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมของนิสิตทัง้ 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม

มหาวิทยาลยั กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถงึ กิจกรรมที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหนิสิต

เขารวม เพื่อพฒันานิสิตของมหาวิทยาลยัใหถงึพรอมซ่ึงความเปนบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัย

มุงหวัง ประกอบดวย กจิกรรมมหาวิทยาลัย กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อ

สังคม  

  3.1  กิจกรรมมหาวิทยาลยั หมายถงึ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ไดแก กิจกรรมกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม กิจกรรม
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ปฐมนิเทศคณะ กิจกรรมรองเพลงมหาวทิยาลัย กิจกรรมรองเพลงคณะ กิจกรรมไหวครู

มหาวิทยาลยั กิจกรรมวนัพฒันามหาวทิยาลัย กิจกรรมรับนองใหมมหาวิทยาลัย กิจกรรมรับนอง

ใหมคณะ กิจกรรมเขาแถวสงบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมเขาแถวรับและสง

เสด็จพระราชดําเนนิงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมวางพวงมาลาวนัปยมหาราช 23 

ตุลาคม กิจกรรมวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด กิจกรรมเลือกตั้ง อบก. และ สส. กิจกรรมวาง

พวงมาลาวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 2 กุมภาพันธ กิจกรรมปจฉิมนิเทศมหาวิทยาลยั (ชั้นปสุดทาย) 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศคณะ (ชัน้ปสุดทาย) กจิกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ กิจกรรมวนัสถาปนา

คณะ กิจกรรมที่คณะ/ ภาควชิากําหนดใหนสิิตเขารวม และกิจกรรมทีว่ทิยาเขตกําหนดใหนิสิตเขารวม 

  3.2  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ หมายถงึ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนา

นิสิตในดานคณุธรรม ดานทกัษะการคิดและการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และดานสุขภาพ 

  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคม หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนพฒันาสงเสริมให

นิสิตชวยเหลือสังคม บาํเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม คนดอยโอกาส เสียสละสิ่งที่ตนมีเพือ่เผื่อแผ

ใหกับสวนรวม 

 4.  นิสิต หมายถึง ผูที่กําลงัศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะ

เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 ชั้นปที ่1 ถึงชัน้ปที ่3 ใน 4 สาขาวิชา 

ไดแก สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาสิ่งทอและเครือ่งนุงหม สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

และสาขาศิลปสัมพันธ 

 5.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความรูความสามารถทางการเรียนของนิสิตที่วดัใน

รูปของระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (grade point average: GPA) นับต้ังแตนิสิตเริ่มเขาศึกษาจนถึง

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 แบงเปน 3 ระดับ ดังนี ้

  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถงึ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไป 

  5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถงึ มีระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.50-3.24 

  5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หมายถึง มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากบั 2.49 หรือ

นอยกวา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นิสิตชายและนิสิตหญงิมกีารรับรูการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางกนั 

 2.  นิสิตทีก่ําลงัศึกษาในชัน้ปตางกนั มีการรับรูการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางกนั 
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 3.  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มกีารรับรูการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร

ตางกนั 

 4.  นิสิตชายและนิสิตหญงิมคีวามตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางกนั 

 5.  นิสิตทีก่ําลงัศึกษาในชัน้ปตางกนั มีความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตางกนั 

 6.  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มีความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

ตางกนั 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยเรื่อง การรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอหวัขอดังนี้  

 1.  แนวคิดเกีย่วกับกิจกรรมนิสิต 

  1.1  ความหมายกิจกรรมนิสิต 

  1.2  ปรัชญากจิกรรมนิสิต 

  1.3  วัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิต 

  1.4  ความสําคัญของกิจกรรมนิสิต 

  1.5  ประเภทของกิจกรรมนิสิต 

  1.6  รูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต 

  1.7  บทบาทของงานกจิกรรมนิสิตของสถาบันอุดมศึกษา 

  1.8  แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2.  แนวคิดเกีย่วกับการรับรู  

  2.1  ความหมายของการรับรู 

  2.2  ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการรับรู 

  2.3  การรับรูคุณคาและความสําคัญของการเขารวมกจิกรรมนิสิต 

 3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 

  3.1  ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับความตองการ 

  3.2  ความตองการเขารวมกจิกรรมนิสิต 

 4.  ความสัมพนัธระหวางเพศ ชั้นปที่ศึกษา และผลสัมฤทธิท์างการเรียนกับการรับรูและ

ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  4.1  เพศกับการรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  4.2  ชัน้ปที่ศึกษากับการรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

  4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
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แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต 
 
 1.  ความหมายของกิจกรรมนิสิต 
 

  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา กิจกรรม 

วาหมายถงึการที่ผูเรียนปฏิบตัิการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการเรียนรู 

  กูด (สําเนาว  ขจรศิลป. 2542: 119; อางองิจาก Good. 1973) ไดใหความหมายของ

กิจกรรมนิสิตวา เปนกิจกรรมนอกชัน้เรียนทีน่ิสิตจัดขึ้น เพือ่เสริมสรางประสบการณ เพื่อใหเขาใจ

ตนเองและสงัคมดีข้ึน 

  ชาญชัย  อินทรประวัติ (2545: 27) ไดกลาวไววา กิจกรรมนิสิต คือกิจกรรมที่มี

ประโยชนทางการศึกษาที่เกดิขึ้นจากการคดิและการดําเนินการของนิสิต โดยการใหคําปรึกษาและ

ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาใหอยูในกรอบนโยบายประเพณี และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลยั 

  สําเนาว  ขจรศิลป (2542:128) ไดใหความหมายของคาํวา กิจกรรมนิสิต วาหมายถึง

กิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง นสิิตรวมกันจัดข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของนิสิต 

  วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538: 22) ไดใหคําจํากัดความของกิจกรรมนิสิต/ 

นิสิต (student activities) วาจะตองเปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเรยีนการสอน แตในปจจุบัน

แนวโนมของการเขารวมกจิกรรมของนิสิตเปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัตองกาํหนดกิจกรรม

ในการเขารวมของนิสิตใหชดัเจนขึ้น โดยกิจกรรมนิสิตแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมของนิสิตโดย

นิสิต เพื่อนิสิตและกิจกรรมการพัฒนานิสิต ซึ่งมหาวทิยาลัยจัดขึ้นโดยมีรูปแบบของการจัด

แตกตางตามความตองการในการพัฒนานิสิต โดยกําหนดวาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมกี่

กิจกรรม และเมื่อผานการเขารวมกิจกรรมกี่กิจกรรมจะมปีระกาศนยีบตัรหรือใบรับรองการเขารวม

กิจกรรมให 

  จากความหมายตางๆ ของกิจกรรมนิสิต ตามทีน่ักการศึกษาไดกลาวไวนั้นสรุปไดวา 

กิจกรรมนิสิตหมายถงึกิจกรรมที่พัฒนาทกัษะนิสิตในทกุๆ ดานโดยนสิิตสามารถเขารวมกิจกรรมได

ดวยความสมคัรใจตามที่สถาบันจัดให หรือในสวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเองโดยนิสิตโดยมอีาจารยที่

ปรึกษาเปนผูดูแลและใหคําปรึกษา เปนกจิกรรมที่ไมเกีย่วกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน

โดยตรง มีคุณประโยชนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพฒันานิสิตใหเปนบุคคลที่มคีวามสมบูรณ 

และเปนบัณฑติที่มีคุณภาพ ยังกอใหเกิดประโยชนทัง้นิสิต สถาบนัอุดมศึกษา และตอประเทศชาต ิ
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 2.  ปรัชญากจิกรรมนสิิต 
 

  ปรัชญากิจกรรมนิสิตเปนสวนหนึ่งของปรัชญาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

โดยเฉพาะในสวนที่เกีย่วของกับการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิต ซึง่เปนภารกิจหลักประการ

แรก และประการสําคัญที่สุดของสถาบนัอุดมศึกษา ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือของ

เอกชน ตองกาํหนดถึงคุณลกัษณะของบณัฑิตในแตละสถาบนัใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดกิจกรรมนสิิต

ใหเหมาะสมกบัการพฒันานสิิตใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ (วิจิตร  ศรีสอาน.  2529: 1-6) ดังนัน้

สถาบนัการศกึษาจงึควรกาํหนดแนวปรัชญาเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินงานของสถาบนัซึ่ง  

วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538: 63-64) กลาววา กิจกรรมนิสิตเปนจุดศูนยกลางของ

กระบวนการพฒันานิสิตใหเปนคนที่สมบูรณ และจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงคข้ันพืน้ฐานของ

สถาบนัอุดมศึกษา กจิกรรมนิสิตจึงมีความสําคัญควบคูไปกับการเรียนการสอนทีม่อียูในหลกัสูตร 

กิจกรรมนิสิตเปนงานที่สําคญัที่สุดในการพัฒนานิสิตนอกหองเรียน ดังนัน้ ปรัชญากิจกรรมนิสิตจึง

มีดังนี ้

  1)  สงเสริมใหนิสิตแตละคนรูจักตนเองมากขึ้น โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ อันเปน

ผลใหแตละคนสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม รางกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะสู

ความเปนผูใหญที่สมบูรณมากยิง่ขึ้น 

  2)  สงเสริมและชวยเหลือใหนิสิตจัดตั้งกลุมหรือชมรมทีม่ีความสนใจในเรื่องเดียวกนั 

โดยไมคํานงึถงึเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเหน็ที่แตกตางทางดานการเมือง 

  3)  เปดโอกาสใหนิสิตมีประสบการณดานการทาํงานรวมกับกลุม สามารถเสนอความ

คิดเห็น กลาแสดงตน พัฒนาความเปนผูนาํ เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนิสิต รูจักการอยู

และการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน รูจักฝกหัดการทํางานอยางเปนระบบ และฝกความคิดตลอดจนการ

ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

  4)  อํานวยความสะดวกในการจัด และดําเนินกิจกรรมนสิิตในดานตางๆ เชน 

   4.1)  จัดหาสถานที่เพื่อเปนศูนยกลางกิจกรรมสําหรับประชุม อุปกรณตางๆ เพื่อ

การพิมพ อัดสําเนา การจัดทาํปายประกอบตางๆ 

   4.2)  ประสานงานกับภาควชิา หรือหนวยงานอื่นๆ ในสถาบนัเพื่อสนบัสนุน หรือ

อํานวยความสะดวกใหนิสิตในการจัดกิจกรรม เพื่อชวยในงานตางๆ ดําเนนิไปดวยความเรียบรอย 

   4.3)  จัดหาอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมที่มีประสบการณดานกิจกรรม เพือ่ชวยเหลือ

ใหแนวคิด หรือแนะนาํทางการจัดกิจกรรมใหสามารถจัดไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหนิสิตรัก
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ความเปนไทย มีความภูมิใจในเอกลักษณของชาต ิชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณีดนตรี

และนาฏศิลปไทย 

  5)  พัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพ มีความสามคัคี มีความประพฤตทิี่ดีงาม

สอดคลองกับลักษณะของวฒันธรรมไทย 

  6)  ชวยใหนิสิตสามารถปรบัตัวเขากับสภาพการเรียนการสอน และสามารถใช

กิจกรรมเปนเครื่องผอนคลายความเครียดจากการศึกษาเลาเรียน 

  ปรัชญาของกจิกรรมนิสิตในสถาบนัอุดมศึกษามุงเนนการพัฒนานสิิต และถือวา

กิจกรรมนิสิตมีความสาํคัญควบคูไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยปรัชญากจิกรรมนิสิต

เปนสวนหนึง่ของปรัชญาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยมุงสงเสริมพัฒนาการของนิสิตใหมี

ประสิทธิภาพในการสรางสรรคสังคมตอไป 

 
 3.  วัตถุประสงคของกจิกรรมนิสิต 
 

  กิจกรรมนิสิตมหีลายประเภท ซึ่งกจิกรรมแตละประเภทมีวตัถุประสงคโดยเฉพาะ

แตกตางกนัไปบาง แตโดยทัว่ไปไดมีนกัการศึกษากลาวถงึวัตถุประสงคทัว่ไปของกิจกรรมนิสิตไวดงันี ้

  วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538: 59-60) ไดกลาวถงึวัตถุประสงคของกิจกรรม

นิสิต ดังนี ้

  1)  เพื่อพัฒนาความเหมาะสมดานบุคลิกภาพ 

  2)  เพื่อพัฒนาความสามารถในความสัมพันธและทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 

  3)  เพื่อทําใหนิสิตมีความสนใจกวางขวางขึ้น 

  4)  เพื่อฝกใหมีความรับผิดชอบ 

  5)  เพื่อฝกใหปกครองตนเอง 

  6)  เพื่อฝกความคิดและการตัดสินใจ 

  7)  เพื่อพัฒนาสติปญญา 

  8)  เพื่อใหรักศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  9)  เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  10)  เพื่อใหเพิม่พูนความรูในดานอาชพีในอนาคต 

  11)  เพื่อใหรูจกัการเสียสละและการทาํงานใหสวนรวม 

  12)  เพื่อใหรูจกัทักษะทางสงัคม 

  13)  เพื่อพฒันาลักษณะนสัิยและความคิดที่ดี 
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  14)  เพื่อใหมคีวามสามัคคี 

  15)  เพื่อพฒันาความกตัญูตอสถาบัน 

  สําเนาว  ขจรศิลป (2542: 120–121) ไดกลาวไววา วัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิตของ

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังนี ้

  1)  เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณทางดานวิชาการใหแกนิสิต 

  2)  เพื่อเปนการเตรียมนิสิตสําหรับการดําเนินชวีิตในสงัคมประชาธิปไตย 

  3)  เพื่อพัฒนานิสิตทางดานสังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ 

  4)  เพื่อเพิ่มพนูความสนใจของนิสิตใหกวางขวางยิ่งขึน้ 

  5)  เพื่อใหนิสิตใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  6)  เพื่อพัฒนาความสัมพนัธและการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหแกนิสิต 

  7)  เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนสิิต 

  8)  เพื่อสงเสรมิใหนิสิตไดนาํความรูไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสังคม 

  9)  เพื่อสงเสรมิใหนิสิตไดรูจักทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

  10)  เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูนิสิต 

  จะเหน็ไดวา วัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิตที่กลาวมาทัง้หมดนัน้มีสวนคลายคลึงกนั

และสอดคลองกนั กลาวคือ เพื่อพัฒนานิสิตในดานตางๆ ตามที่นกัการศึกษาแตละคนเหน็วาเปน

คุณสมบัติที่จาํเปนสาํหรับบัณฑิต และตองอาศัยกระบวนการความสมัพันธ การทาํงานรวมกนั

ระหวางนิสิตเอง ระหวางนิสิตกับอาจารย และระหวางนสิิตกับบุคคลอื่นภายนอกสถาบัน ชวยเสริม

ในการที่จะเสรมิสรางคุณลักษณะตางๆ เหลานี ้เนื่องจากคุณลักษณะบางประการนัน้ไมสามารถ

สรางไดจากการเรียนในชั้นเรียนเทานั้น แตจะตองอาศยัการมีประสบการณจากการปฏิบัติจริง 

กิจกรรมนิสิตจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนานิสิตเชนเดียวกับปจจัยดานอืน่ๆ 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 
 4.  ความสําคัญของกิจกรรมนิสิต 
 

  กิจกรรมนิสิตมีความสาํคัญและเปนประโยชนในหลายๆ ดาน จึงมีนกัการศึกษา

กลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมนิสิตไวดังนี ้

  วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530ข) ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมนิสิตไววา 

กิจกรรมนิสิตเปนสวนหนึ่งของชีวิตนิสิตทีสํ่าคัญตอการพัฒนานิสิตเปนอยางยิ่ง เพราะการที่นิสิตจะ

เปนผูใหญที่สมบูรณได ยอมตองอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอความเจริญเติบโตทางดาน
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สติปญญา ความคิด ทัศนคติ คานิยม การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ การรับผิดชอบตอการพูด

และการกระทําตอตนเอง สามารถดํารงตนเปนที่ยอมรับนับถือ รักใคร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดผล

สําเร็จอีกดวย 

  สําเนาว  ขจรศิลป (2542: 122-124) ไดสรุปความสําคัญของกิจกรรมนิสิต ออกเปน 3 

ลักษณะ 

  1)  ความสําคญัตอนิสิต 

   นิสิตโดยทัว่ไปเปนคนหนุมสาวที่มีพละกาํลังทัง้รางกายและความคิด มีความ

สนใจ มีความอยากรูอยากเห็น และสวนใหญเปนผูที่มีความหวงัดีตอสังคมดวยความบริสุทธิ์ใจ 

กิจกรรมนิสิตสามารถตอบสนองความสนใจและความตองการของนสิิตในดานตางๆ ไดเปนอยางดี 

กิจกรรมนิสิตจึงมีความสําคัญตอนิสิต ดังนี ้

   1.1)  กิจกรรมนิสิตซึ่งมหีลายประเภท เชน กีฬา การเมือง ศิลปะและวฒันธรรม 

บําเพ็ญประโยชน และนันทนาการ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตทางดานรางกาย 

และความสนใจ โดยชวยใหนิสิตไดมีโอกาสใชพลังรางกายและความคิด กระทาํในสิ่งที่เปน

ประโยชนตอตนเองและสงัคม 

   1.2)  ความหลากหลายของกิจกรรมนิสิต ชวยใหนิสิตสามารถคนหาอาชีพ งาน

อดิเรก และกิจกรรมการพกัผอนหยอนใจที่เหมาะสมกับตนเองได 

   1.3)  กิจกรรมนิสิตทาํใหเกิดความสมดุลในดานความรู และความสนใจของนิสิต 

เชน นิสิตที่ศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร สามารถทาํกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม จึงทําใหนิสิตมี

ความรู ความสนใจทัง้ในดานวทิยาศาสตรและดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   1.4)  การทํากจิกรรมทําใหนสิิตไดมีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและอิริยาบถ ทําให

นิสิตไดผอนคลายความตึงเครียด จากการที่ตองศึกษาเลาเรียนอยางหนกัในการทาํงานดานตางๆ 

   1.5)  การทํากจิกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมทําใหนิสิตเห็นคุณคาของตนเอง 

และเกิดความรูสึกนึกคิดที่ดตีอตนเอง 

  2)  ความสําคญัตอสถาบันอุดมศึกษา 

   จากทัศนะของนกัการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายคน ตลอดจนผลของกิจกรรมนิสิตที่

ผานมาทาํใหเห็นไดชัดเจนวา กิจกรรมนิสิตเปนกระบวนการทางการศกึษาที่สําคัญของ

สถาบนัอุดมศึกษา ที่ใชพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งในดานสติปญญา สังคม อารมณ

รางกายและจติใจ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาการทาํงานรวมกนั

ระหวางอาจารย และนิสิตในกระบวนการกิจกรรมของนสิิต ทําใหนิสิตเกิดความอบอุน เกิดการ

เรียนรู มีความเขาใจตออาจารยและสถาบนัอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาที่เนนดาน
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วิชาชพีหลายแหง อาจทาํหนาที่ในดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม เปนการชวยให

สถาบนัอุดมศึกษาไดทาํหนาที่ในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดสมบูรณยิ่งขึ้น 

นอกจากนัน้ กิจกรรมนิสิตทางดานกฬีา ศิลปะและวัฒนธรรม และบําเพ็ญประโยชน ยังมีสวน

สําคัญในการเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคณุของสถาบนัอุดมศึกษาไดเปนอยางด ี

  3)  ความสําคญัตอประเทศ 

   ตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา ในแตละป มีนิสิตจาํนวนมากออกคายอาสาพฒันา

ชนบทในถิน่ทรุกันดารยากไร ไดสรางถาวรวัตถุหลายอยาง เชนโรงเรยีน สะพาน ฝายน้าํลน และถัง

เก็บน้าํฝน เปนตน นอกจากนั้น นิสิตยังไดชวยแนะนาํประชาชนในชนบทใหมีความรูเกี่ยวกบัการ

เกษตรกรรมแผนใหม การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อชวยใหชาวชนบทมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตไดมีบทบาทอนัสาํคัญในการทาํนุบาํรุง พัฒนาและเผยแพร

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมดานกฬีา ไดชวยทําใหนิสิต ซึ่งเปนเยาวชนของชาติมี

รางกายแข็งแรง และที่สําคญัที่สุด คือ กิจกรรมนิสิตเปนกระบวนการทางการศึกษา ที่ชวยพัฒนา

นิสิตทัง้ทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจติใจ ใหเปนเยาวชนทีม่ีคุณภาพสามารถที่

จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญยิ่งขึ้น กิจกรรมนิสิตจึงมีความสาํคัญตอประเทศเปนอันมาก 

  นอกจากนี ้นรนิติ  เศรษฐบุตร (กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ. 2540: 36; อางอิงจาก นรนติิ  

เศรษฐบุตร. 2538) ไดใหขอคิดวากิจกรรมนิสิตมีประโยชนตอนิสิตทีม่ีสวนรวมเปนอยางมากใน

หลายๆ ดาน กิจกรรมนิสิตไมไดหมายถึง การละเลนแตเปนการสรางคุณภาพ บุคลิกภาพใหแก

นิสิต เปนเสมอืนสวนหนึ่งของการสรางคนใหเปนคนตามที่ตองการ การทํากิจกรรมเปนการเรียนรู

โดยการกระทาํ นิสิตจะไดตําราเลมใหญทีส่อนประสบการณชีวิตใหกบัเขา เรียกวาเปนกิจกรรม

เสริมหลักสูตรก็ได ส่ิงที่ปรากฏออกมา คือเมื่อนิสิตกาวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เขาจะประสบ

ความสาํเร็จเร็วมาก ไมวาสาขาวิชาชพีใดก็ตาม หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ใหการตอนรับ 

  จึงสรุปไดวา กจิกรรมนิสิตมคีวามสาํคัญเปนอยางมาก เพราะจะกอใหเกิดประโยชน

ทั้งตอตัวนิสิตเอง ตอสถาบัน และประเทศ เพราะกิจกรรมนิสิตเปนการพัฒนาทักษะในดานตางๆ 

อันจะกอผลตอการพัฒนาทัง้ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรครูจักคิด 

ซึ่งรวมถงึการนํามาประยกุตใชกับชีวิตประจําวนัและชวีติการเรียน นิสิตมีโลกทัศนกวางขึ้นไดรูจัก

ตนเองวามีความถนัดดานใด ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเพื่อใหนิสิตมีจิตสํานกึในการใฝเรียนรู 

เพื่อที่จะนาํไปสูบัณฑิตที่มีคณุภาพ กิจกรรมนิสิต จึงมีความสําคัญตอนสิิตเปนอยางมาก เพราะ

เปนการจัดประสบการณชีวติที่จําลองไวในมหาวทิยาลยั เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความสมบูรณ มี

ศักยภาพ พรอมที่จะเผชิญกบัประสบการณจริงในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข 

และประสบผลสําเร็จในชีวติ 
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 5.  ประเภทของกิจกรรมนิสิต 
 

  วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530ก) ไดแบงประเภทกจิกรรมนิสิตตามรูปแบบการ

พัฒนานิสิต ดังนี ้

  1)  กิจกรรมพฒันาสติปญญา เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูในสาขาที่นิสิตกาํลัง

ศึกษาอยู 

  2)  กิจกรรมพฒันาทักษะทางสังคม เปนกจิกรรมที่สงเสริมพัฒนามารยาทและ

ระเบียบประเพณีการอยูรวมกันในสังคม 

  3)  กิจกรรมพฒันาการปกครอง เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนิสิตรูจักทํางานรวมกนั กลา

ตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบงานตางๆ 

  4)  กิจกรรมพฒันาบุคลกิภาพ และความพรอมเพรียง เปนกิจกรรมทีส่งเสริมใหนิสิต

ไดพัฒนาบุคลกิภาพและความสามัคค ีโดยอาศัยกิจกรรมดานกีฬาเปนหลกั 

  5)  กิจกรรมพฒันาศีลธรรม เปนกิจกรรมทีพ่ัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวติของนิสิตใหมี

ความประพฤติ และจริยวัตรที่งดงาม 

  6)  กิจกรรมพฒันาความเสยีสละเพื่อสังคม เปนกิจกรรมที่ฝกนิสิตใหเขาใจบทบาท

ของการมีสวนรวม และชวยเหลือสังคม 

  7)  กิจกรรมพฒันาอาชีพ เปนกิจกรรมที่เตรียมนิสิตออกไปสูอาชีพในอนาคต 

  8)  กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมทีส่งเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและ

สนับสนนุกิจกรรมดานวัฒนธรรมตางๆ เพือ่เสริมสรางความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจําชาต ิ

  9)  กิจกรรมทางการเมือง เปนกิจกรรมทีส่งเสริมสนับสนุนใหนสิิตสนใจการเมืองเพือ่

เตรียมนิสิตเขาสูการเมืองในอนาคต 

  10)  กิจกรรมสันทนาการ เปนกิจกรรมทีมุ่งพฒันาใหนสิิตใชเวลาวางเพื่อทาํสิ่งที่

ตนเองสนใจ หรือการพกัผอน 

  สําเนาว  ขจรศิลป (2542: 127-128) ไดแบงประเภทของกิจกรรมนิสิตตามลักษณะ

ของกิจกรรมได 7 ประเภท ดังนี ้

  1)  กิจกรรมสวนกลาง เปนกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อเปนศนูยรวมของนิสิต และยังเปนฝาย

ควบคุมและสนับสนนุกิจกรรมสวนอืน่ๆ อีกดวยโดยทัว่ๆ ไป กิจกรรมประเภทนี้จะแบงออกเปน 2 

ฝาย คือ ฝายบริหารและฝายสภานิสิต ซึ่งทําหนาทีน่ิติบญัญัติ องคกรกิจกรรมประเภทนี ้ไดแก 

องคกรนิสิต ศูนยนิสิต หรือสโมสรนิสิต 
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  2)  กิจกรรมดานวิชาการ เปนกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทีมุ่งเพิม่พนูความรู และ

ประสบการณทางดานวิชาการใหแกนิสิต 

  3)  กิจกรรมทางดานกฬีา เปนกิจกรรมทีมุ่งพฒันานิสิตในดานรางกาย และจิตใจ 

ตลอดจนทักษะในการกีฬา การฝกซอมกฬีา นอกจากจะทําใหนิสิตเกดิทักษะในการกีฬา และ

ความสนุกสนานเพลิดเพลนิแลว ยังทาํใหนิสิตมีรางกายแข็งแรง นอกจากนี้การแขงขันกีฬายงัเปน

การฝกใหนิสิตมีน้ําใจเปนนักกีฬาดวย 

  4)  กิจกรรมดานศิลปวฒันธรรม เปนกิจกรรมที่มุงสงเสรมิความรูและประสบการณ

ใหแกนิสิตทางดานศิลปวฒันธรรม เชน กจิกรรมที่เกีย่วกับศาสนา ศิลปะการแสดง ศิลปะการพูด

และดนตรี 

  5)  เปนกิจกรรมที่นิสิตกระทาํ เพื่อชวยเหลอืผูอ่ืน หรือสรางถาวรวัตถุทีเ่ปนสาธารณ

สมบัติ กจิกรรมดานนี้มทีั้งการสรางถาวรวตัถุ และการใหการศึกษา แกประชาชนในดานอาชพี 

ดานสาธารณสุข เพื่อชวยใหประชาชนในชนบท หรือประชาชนในเมืองที่อยูในแหลงเสื่อมโทรมมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

  6)  กิจกรรมทางดานนันทนาการ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อใหความสนุกสนานและ

เพลิดเพลนิแกนิสิต กิจกรรมประเภทนี ้ไดแก การจัดงานสังสรรค การจัดงานตามประเพณทีองถิน่ 

หรือการจัดงานในโอกาสตางๆ เปนตน 

  7)  กิจกรรมดานการเมือง เปนกิจกรรมทีน่ิสิตไดแสดงความคิดเหน็ หรือแสดงออกซึ่ง

อาจเปนการคดัคาน หรือสนบัสนุนตอเหตุการณตางๆ ของสังคม 

  จากการศึกษาประเภทของกจิกรรมนิสิตสรุปไดวากิจกรรมนิสิตมหีลายประเภท ซึง่

สามารถแบงไดตามรูปแบบการพัฒนานิสิต และตามลักษณะของกิจกรรมดังกลาวขางตน    

 
 6.  รูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ไดใหแนวทางการ

สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตไวดังนี ้(สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 9-10) 

  1)  รูปแบบวิธกีารดําเนินกิจกรรมจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ และ

ความตองการของสังคมในปจจุบัน 

  2)  ใหนิสิตมีโอกาสฝกฝน มีประสบการณตรงในสถานประกอบการโดยความรวมมอื

ของภาคเอกชน และอุตสาหกรรมอยางใกลชิด 
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  3)  มุงเนนการพัฒนานิสิตใหรูจักการประกอบอาชีพอิสระ สรางรายได สรางวิญญาณ

เถาแก สรางคน สรางงาน สรางรายได สรางชาติ 

  4)  มุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่เสียสละตอสวนรวม 

รวมถึงการประหยัด อดออม และนิยมไทย 

  5) วัฒนธรรมอันดีงามของชาติภูมิปญญาทองถิน่จะตองไดรับการเอาใจใส และ

รวมกันทาํนุบาํรุงรักษาไวคูชาติตลอดไป 

  6) สนับสนนุกจิกรรมนิสิตที่ไปสูการกูวกิฤติของชาติทัง้วกิฤติทางสงัคม (วิกฤติทาง

ศีลธรรม) วิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติทางการเมือง 

  นอกจากแนวทางการจัดกิจกรรมที่ไดกําหนดแนวทางขางตนแลว กิจกรรมที่นิสิตจัด

จะตองคํานึงในเรื่องดังตอไปนี ้(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 9-10)  

  1)  เปนกิจกรรมที่ผูพบเหน็แลวเกิดศรัทธาอยากเขารวม 

  2)  เปนกิจกรรมที่เปนแบบอยางของการประหยัด ผูนํากจิกรรมจะตองเปนตัวอยาง 

เปนแบบอยางทั้งการแตงตัว ความประพฤติ การใชจายในการจัดกจิกรรม 

  3)  เปนกิจกรรมที่รักษาวฒันธรรมอันดีงามของไทย มีรูปแบบการดําเนนิงานตามแบบ

ฉบับของกลุม/ องคกร ตามเอกลักษณของทองถิน่แตละแหง 

  4)  เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมแลวรูสึกอบอุน มั่นใจ เคารพในสิทธิเสรีภาพของสมาชิกแต

ละคน 

   4.1)  ระเบียบ กฎเกณฑในการเขารวมกจิกรรม ใหผูเขารวมมีความรูสึกวาเปนสิง่ที่

ควรจะตองปฏิบัติ ไมใชการบังคับ 

   4.2)  เมื่อมีการกระทําผิดกฎเกณฑ ระเบียบ จะไดรับการตักเตือน ชี้แนะอยาง

ละมุนละมอม เปนการ “ชนะใจดวยน้าํใจ” 

  5)  กิจกรรมจะตองไมไปรบกวนเวลาเรียนมากเกินไป 

  6)  กิจกรรมทีม่ีการเตรียมการ มีการกําหนดรูปแบบจุดประสงคชัดเจน 

  7)  กิจกรรมจะตองไมลามก อนาจารไมมกีารเสพยของมึนเมา 

  8)  กิจกรรมทีก่อใหเกิดประสบการณ เขาใจปญหาสงัคม มีความรูรอบตัว และเกิด

ประโยชนตอสังคมโดยรวม 

  ในปจจุบันนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมนสิิตนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปบาง กลาวคือ 

กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายวา การจัดกิจกรรมนสิิตควรใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณ

ของสถาบนัการศึกษานั้นๆ  ซึ่งบางสถาบนัการศึกษาไดมีการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวโดยการ

จัดโครงการสมัมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อพฒันารูปแบบกจิกรรมนิสิต ใหแกผูนาํองคกรนิสิตทุกคณะ 
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ทุกองคกร รวมถึงผูบริหารและคณาจารยของแตละคณะ ซึ่งจัดในรูปแบบของการเสวนา การจัด

กิจกรรมกลุมยอยระดมความคิด เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหคงความเปนอัตลักษณของ

นิสิต และปรับเปล่ียนกิจกรรมบางอยางเพือ่ใหสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยและกติกาทางสงัคม

อีกดวย 

  จากการศึกษาสรุปไดวาในการจัดกิจกรรมนิสิตนัน้ควรจดักิจกรรมใหเหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบนั สอดคลองกับวัฒนธรรมอันดงีามของชาต ิใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและไดรับ

ประสบการณตรง และมุงเนนใหนิสิตมีคณุธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี รวมถึงการประหยัด 

อดออมดวย นอกจากนี้ควรเปนกิจกรรมทีท่ําใหนิสิตอยากเขารวม และตองไมรบกวนเวลาเรียน

มากเกินไป  

 
 7.  บทบาทของงานกิจกรรมนิสิตของสถาบันอุดมศึกษา 
 

  การจัดกิจกรรมนิสิตนัน้สิ่งสาํคัญขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ นิสิต ในฐานะ

ผูดําเนนิกิจกรรม อาจารย ในฐานะที่ปรึกษาและสนบัสนุนและสงเสรมิการจัดกิจกรรม รวมถงึ

ปรัชญาการศกึษาและสภาวะของสงัคมนัน้ๆ 

  สําเนาว  ขจรศิลป (2539: 38-39) ไดกลาวถงึบทบาทของงานกิจกรรมนิสิตของ

สถาบนัอุดมศึกษาในปจจุบนัไววา กิจกรรมนิสิตเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนานิสิต

มาก มหาวทิยาลัยของรัฐไดใหการสนับสนุนใหนิสิตจัดกิจกรรมอยางกวางขวางแต

สถาบนัอุดมศึกษาขนาดเล็กอีกหลายแหงยังมีขอจํากัดในการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอจํากัด 

ดังกลาวคือ การขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรทีม่ีความรูความชํานาญในการบริหารและ

การใหคําปรึกษากิจกรรมนสิิต จึงทําใหสถาบนัอุดมศึกษาขนาดเล็กโดยทั่วไปมีจาํนวนชมรม

กิจกรรมนิสิต และโครงการกิจกรรมนิสิตนอยมาก นอกจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษาสวนมากยังมิได

นําเอาวิชาการในสาขาวชิาตางๆ เชน จิตวิทยา สังคมวทิยา และการบริหารมาพัฒนากจิกรรมนิสิต

ใหเปนประโยชนในการพฒันานิสิตอยางแทจริง 

  งานกิจกรรมนสิิต นอกจากจะมีบทบาทที่สําคัญในการพฒันานิสิตใหเปนบุคคลที่

สมบูรณ ยังเปนกระบวนการที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรค และการพฒันาประเทศ

ในดานเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ตลอดจนเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา 

การเขารวมกิจกรรมนิสิต จึงเปนสิ่งสาํคัญยิง่เพื่อการพฒันานิสิตในดานวุฒิภาวะใหเปนผูมีมนุษย

สัมพันธที่ดีในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ฝกการเปนผูนําและผูตาม มีความเชื่อมั่น
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ในตนเอง กลาแสดงออก นอกจากนี้ยงัฝกทักษะและประสบการณอันเปนพืน้ฐานสาํหรับการ

ดํารงชีวิตในอนาคตของนิสิต (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545: 1) 

  สรุปไดวา ปจจุบันงานกิจกรรมนิสิตมีบทบาทสาํคัญอยางยิ่งในการพฒันานิสิตใหเปน

ทั้งคนเกงและคนดี รวมถงึยงัเปนการพัฒนาสงัคม และประเทศชาติอีกดวย สถาบนัอุดมศึกษาทุก

แหงจงึควรใหความสาํคัญ และสนับสนนุการดําเนินงานกิจกรรมนิสิตอยางตอเนื่อง เพื่อใหงาน

กิจกรรมนิสิตนั้นเปนประโยชนตอนิสิตอยางแทจริง 

 
 8.  แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรสําหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีแนวคิดและเปาหมายของการจัดกิจกรรม หนวยงานทีรั่บผิดชอบ 

การจัดกจิกรรม และโครงสรางกจิกรรมเสริมหลักสูตร ดงันี้ (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 2553: 41; 

กองกิจการนิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร. 2554: 17-20) 

  1)  แนวคิดและเปาหมาย  

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีนโยบายที่ชดัเจนในการพฒันานิสิตของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ เปนคนเกง คนด ีและ 

มีความสุข เพือ่ใหนิสิตไปถึงจุดมุงหวังดงักลาว มหาวทิยาลัยจงึจัดประสบการณการเรียนรูใหแก

นิสิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรูตามหลกัสูตรการศกึษาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

จากแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้นี ้นิสิตทุกคนทกุวทิยาเขตจะตองเขาสู

ระบบการเรียนรูในรูปแบบใหมทีม่หาวทิยาลัยไดกําหนดขึ้น กลาวคือ จะตองเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาทีก่าํหนด และจะตองเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศกึษาใน

มหาวิทยาลยั ตั้งแตชั้นปที ่1 จนถึงชัน้ปสุดทายไมนอยกวา 15 กิจกรรม จํานวนรวมไมนอยกวา 

100 หนวยชัว่โมง  

 

  2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

   ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิต มีหนาที่ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ใหสอดคลองกับการเขาสูระบบการเรียนรูแบบใหมที่มหาวิทยาลัยกาํหนด และเปนหนวยงานใน

การเก็บรวบรวม และบันทึกขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร และออกใบรับรองในการเขารวมกิจกรรม
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เสริมหลักสูตรใหกับนิสิต เมือ่นิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีศ่ึกษาใน

มหาวิทยาลยัไมนอยกวา 15 กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 100 หนวยชัว่โมง  

 

  3)  โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   โครงสรางกจิกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน   

ปการศึกษา 2554 ที่นิสิตตองเขารวม จํานวนไมนอยกวา 15 กิจกรรม และจํานวนหนวยชั่วโมง   

ไมนอยกวา 100 หนวยชัว่โมง มีดังนี ้ 

   3.1)  กิจกรรมมหาวทิยาลยั นิสิตตองเขารวมไมนอยกวา 3 กิจกรรม และไมนอยกวา 

28หนวยชั่วโมง ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

ตาราง 1  โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประเภทกิจกรรม

มหาวิทยาลยั 

 

ลําดับ

ที ่

กิจกรรม จํานวนหนวย

ชั่วโมงที่ไดรับ 

สมัครเขารวมกิจกรรม 

ไดที่ 

1 กาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 10 นิสิตทุกคนตองเขารวม 

2 ปฐมนิเทศคณะ ตามจริง คณะ 

3 รองเพลงมหาวิทยาลัย 8 อบก-สโมสรนสิิตคณะ 

4 รองเพลงคณะ 8 อบก-สโมสรนสิิตคณะ 

5 ไหวครูมหาวทิยาลัย 3 อบก-สโมสรนสิิตคณะ 

6 วันพัฒนามหาวทิยาลยั 3 สโมสรนิสิตคณะ 

7 รับนองใหมมหาวิทยาลัย 6 อบก-สโมสรนสิิตคณะ 

8 รับนองใหมคณะ 10 สโมสรนิสิตคณะ 

9 เขาแถวสงบัณฑิต งานพิธพีระราชทาน

ปริญญาบัตร 

2 สโมสรนิสิตคณะ 

10 เขาแถวรับและสงเสด็จพระราชดําเนนิ     

งานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

4 สโมสรนิสิตคณะ 

11 วางพวงมาลาวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 5 กองกิจการนิสิต 

12 วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 4 สโมสรนิสิตคณะ 

13 เลือกตั้ง อบก. และ สส. 1 อบก-สโมสรนสิิตคณะ 

14 วางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

2 กุมภาพันธ 

2 สโมสรนิสิตคณะ 

15 ปจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย (ชั้นปสุดทาย) 3 กองกิจการนิสิต 

16 ปจฉิมนิเทศคณะ (ชั้นปสุดทาย) 3 คณะ 

17 เทิดพระเกียรติพระราชวงศ ตามจริง กองกิจการนิสิต 

18 วันสถาปนาคณะ ตามจริง คณะ 

19 กิจกรรมที่คณะ/ ภาควิชากําหนดใหนิสิต 

เขารวม 

ตามจริง คณะ 

20 กิจกรรมทีว่ิทยาเขตกําหนดใหนิสิตเขารวม ตามจริง วิทยาเขต 
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  3.2)  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ นิสิตตองเขารวมทุกดานไมนอยกวา 10 

กิจกรรม และไมนอยกวา 60 หนวยชั่วโมง ดังนี ้

 

ตาราง 2  โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประเภทกิจกรรม          

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

 

ลําดับ

ที ่

กิจกรรม จํานวนหนวย

ชั่วโมงที่ได 

สมัครเขารวมกิจกรรมไดที ่

1 ดานพฒันาคณุธรรม 2 กิจกรรม 

ไดแก 

  

 -  กิจกรรมจิตสาธารณะ 1 กิจกรรม 4 -  การทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนที่สรางสรรค 

ตระหนักรูและคํานึงถึง

สวนรวมรวมกนั 

-  โครงการจิตสาธารณะตางๆ 

 -  กิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรม 

   -  กิจกรรมศาสนา 

   -  กิจกรรมเสริมสรางหลกัคิดเชิง 

      คุณธรรม 

   -  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคานิยมที่ด ี

   -  กิจกรรมพฒันาทักษะชวีติ 

   -  การประยกุตปรัชญาเศรษฐกิจ 

      พอเพียง 

   -  กิจกรรมทาํนุบาํรุง 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย 

-  เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ฯลฯ 

8 -  โครงการคิดดีทําได การอบรม

จิตใจ การนั่งสมาธิ การฟง

เทศนฟงธรรม การบริจาค

โลหิต การอุปสมบทหมู 

ทําบุญตักบาตร การฝกงานที่

ไมเกี่ยวของกบัการเรียนการ

สอน 

-  กองกิจการนิสิต ชมรมพทุธ

ศาสน ชมรมสมาธิเพื่อ

คุณภาพชีวิต 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ลําดับ

ที ่

กิจกรรม จํานวนหนวย

ชั่วโมงที่ได 

สมัครเขารวมกิจกรรมไดที ่

2 ดานพฒันาทกัษะการคิดและ 

การเรียนรู 4 กจิกรรม ไดแก 

   

 -  ทกัษะภาษาตางประเทศ 1  

   กิจกรรม 

-  ทกัษะ ไอ ท ี1 กิจกรรม 

6 

 

6 

-  การเขารวมอบรม

ภาษาตางประเทศ 

-  การเขารวมอบรมความรู

ทางดานไอท ี

 -  กิจกรรมตอไปนี้ 2 กิจกรรม 

   -  ความคิดเชิงวิเคราะห 

   -  ความคิดสรางสรรค  

   -  ความคิดนวัตกรรม 

   -  การคิดวิจารณญาณ  

   -  กิจกรรมประกวดทางการคิด 

   -  สมรรถนะการเรียนรู 

   -  ทักษะการนําเสนอ 

   -  สมาธิเพื่อการเรียนรู  

   -  การสรางแรงบันดาลใจ 

   -  การพัฒนาทักษะทางอาชีพ 

   -  การเรียนรูภูมิปญญาทองถิน่ 

ฯลฯ 

12 -  การคิดและการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาตนเอง การแขงขันทาง

ความคิด การประกวด

นวัตกรรมตางๆ การเขาอบรม

การสัมมนา การอภิปรายทาง

วิชาการ การศกึษาดงูาน การ

บรรยายพิเศษ การฝกงานที่

ไมเกี่ยวของกบัการเรียนการ

สอน 

-  กองกิจการนิสิต 

สํานักหอสมุด สํานักบริการ

คอมพิวเตอร สํานักสงเสริม

และฝกอบรม 

3 ดานพฒันาทกัษะเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล  

2 กิจกรรม ไดแก 

   

 -  การเสริมสรางทัศนคต ิ

   ประชาธิปไตย 1 กิจกรรม 

4 -  การเขารวมกิจกรรมเรียนรู

เร่ือง สิทธ ิเสรีภาพ และหนาที่

พลเมือง การเขารวมเสวนา

เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ลําดับ

ที ่

กิจกรรม จํานวนหนวย

ชั่วโมงที่ได 

สมัครเขารวมกิจกรรมไดที ่

 -  กิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรม 

   -  พัฒนาบคุลิกภาพ 

   -  การทาํงานเปนทีม  

   -  ทักษะมนษุยสัมพนัธ 

   -  เสริมสรางประสบการณการ 

      ทาํงาน 

   -  วนิัยในตนเอง 

   -  ทักษะการพูดในที่ชมุชน 

   -  ทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน 

   -  กาลเทศะ/ มารยาทสังคม 

   -  ทักษะภาวะผูนาํ 

   -  กิจกรรมความเปนสากล 

   -  การสรางความสัมพันธอันดี 

      ระหวางนสิิต 

ฯลฯ 

8 -  กิจกรรมดานบําเพ็ญ

ประโยชนและศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม การ

อบรมบุคลิกภาพ การทํางาน

เปนทมี เปนพธิีกร การฝกงาน

ที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการ

สอน 

4 ดานพฒันาสุขภาพ 2 กิจกรรม ไดแก 

-  กิจกรรมนันทนาการ 

-  กิจกรรมกีฬา 

-  กิจกรรมพฒันาสมาธ ิ

-  กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาสขุภาพ 

-  กิจกรรมเพือ่พัฒนาสุขภาพจิต 

ฯลฯ 

12 -  ชมรมกฬีา นักกฬีา การออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

-  สํานักการกฬีา ชมรมกฬีา 

หมายเหต:ุ กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 1 โครงการ สามารถเทียบคาประสบการณไดหลาย 

                ดาน ซึ่งผูจัดตองชี้แจงวัตถุประสงคใหชัดเจน 
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  3.3)  กิจกรรมเพื่อสังคม นิสิตตองเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม และไมนอยกวา 12 

หนวยชัว่โมง ดังนี ้

 

ตาราง 3  โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประเภทกิจกรรมเพื่อสังคม 

 

ลําดับ

ที ่

กิจกรรม จํานวนหนวย

ชั่วโมงที่ได 

สมัครเขารวมกิจกรรมไดที ่

1 กิจกรรมเพื่อสังคม 2 กิจกรรม ไดแก   

 -  กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม 4 -  การรวมกลุมเปนอาสาสมัคร

ชวยเหลือสังคม ชวยเหลือ

ดวยกาํลังแรงกาย แรงสมอง

และเวลา ซึ่งเปนการเสียสละ

ส่ิงที่ตนมีเพื่อเผื่อแผใหกับ

สวนรวม โดยการรวมกลุม

ของนิสิตตั้งแต 10 คน ข้ึนไป 

 -  กิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรม 

   -  กิจกรรมเพื่อคนดอยโอกาสทาง 

      สังคม 

   -  กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน 

   -  กิจกรรมความดีเพื่อสังคม 

ฯลฯ 

8 -  การเขารวมบําเพ็ญประโยชน

เพื่อสังคม คนดอยโอกาส การ

ทําความดีตางๆ ชวยงาน

มหาวิทยาลยั 

 

แนวคิดที่เก่ียวของกับการรับรู 
 
 1.  ความหมายของการรบัรู 
 

  มีนักจิตวิทยาหลายทานที่ไดศึกษาเรื่องการรับรู และไดใหความหมายดังนี ้

  เติมศักดิ์  คทวนิช (2549: 127) กลาววา การรับรูหมายถึง กระบวนการในการแปล

ความหมายทีเ่กิดขึ้นภายหลงัรางกายเกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเราทัง้หลาย ในการแปลความหมาย

ของสมองจะถกูตอง ละเอียด และชัดเจนมากนอยเพียงใดจะขึ้นอยูกบัประสบการณเดิม ความรูที่
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สะสมไว ความจํา ความเชือ่ ทัศนคติ และคานยิมซึ่งแตกตางกนัไปในแตละบุคคล ซึ่งแสดงดงั

ภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กระบวนการของการรับสัมผัส และการรับรู 

ที่มา: เติมศักดิ์  คทวนิช (2549: 128) 

 

  สุชา  จนัทนเอม (2541: 119) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการที่มีระดับต้ังแตงายที่สุด

ถึงซบัซอนที่สุดจนยากแกการเขาใจ นักจิตวิทยาไดใหความหมายการรบัรูแตกตางกนัออกไป เชน 

  1)  การรับรู คือ การตีความหมายจากการรับสัมผัส (sensation) ในการรับรูนั้น เราไม

เพียงแตมองเห็น ไดยินหรือไดกลิ่นเทานัน้ แตเราตองรับรูไดวาวัตถุหรือส่ิงที่เรารับรูนั้นคืออะไร มี

รูปรางอยางไร อยูทิศใด ไกลกวาเรามากนอยแคไหน เปนตน ทัง้หมดที่เราบอกไดนีเ้ปนการใส

ความหมายใหกับส่ิงตางๆ ที่ผานเขามาในการรับสัมผัส 

  2)  ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนกระบวนการทีเ่กิดแทรกอยูระหวางสิง่เราและการ

ตอบสนองตอส่ิงเรา ดังภาพประกอบขางลาง 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  การเรียนรู 

ที่มา: สุชา  จนัทนเอม (2541: 119) 

 

  ลินเซย และ ธอมสัน (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และ สวงิ  สุวรรณ. 2534; อางอิงจาก 

Lindzey; & Thomson. 1975) กลาววา การรับรูคือกระบวนการทางจติวิทยาพืน้ฐานของบุคคล 

เพราะถาหากปราศจากการรับรูแลว บุคคลไมมีความจาํ ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูเกี่ยวกบั

ส่ิงเรา 
อวัยวะ 

รับสัมผัส 

สมองแปล 

ทําใหเกิดความรูสึก 
รับรู พฤติกรรม 

ตอบสนอง 

Stimulus 

(ส่ิงเรา) 

Perception  

(การรับรู) 

Response 

(การตอบสนอง) 
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เหตุการณตางๆ นั้น ประกอบดวยขั้นตอน คือเมื่อบุคคลรับพลังจากสิง่เรา ซึ่งจะเราประสาทสัมผัส 

แลวประสาทสมัผัสจะสงรหัสพลังงานผานเสนประสาท และเสนประสาทจะสรางขอมลูตอไปยัง

สมอง ซึ่งขั้นสดุทายของกระบวนการการจะเปนการรับรูเกี่ยวกับส่ิงเรานั้นๆ 

  แกรริสัน (Garrison. 1972: 637) ใหความหมายของการรับรูวาหมายถงึ กระบวนการ

ซึ่งทางสมองตคีวาม หรือแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการสัมผัส (sensation) ของรางกาย 

(ประสาทสัมผัสตางๆ) กับส่ิงแวดลอมที่เปนสิ่งเรา หรือส่ิงแวดลอมเราสัมผัสนั้นเปนอะไร มี

ความหมายอยางไร มีลักษณะอยางไร ฯลฯ 

  กูราลิ้งค (Guralink. 1994: 121) กลาวถงึการรับรูวาหมายถงึ การแสดงออกถึงความรู

ความเขาใจ ความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง 

  วอลแมน (Wolman. 1989: 238) กลาววา การรับรูหมายถึงผลที่เกิดจากกระบวนการ

รวบรวมภายในตนเองผานประสาทสัมผัสตางๆ ซึ่งเบื้องตนเปนภาพรวมทั้งหมด และกําหนดแตละ

สวนไว และกระบวนการรวบรวมภาพจะกระจางขึน้ทามกลางการไดรับขอมูลขาวสารติดตอจาก

สภาพแวดลอมตางๆ 

  บรรยงค  โตจินดา (2548: 287) กลาววา การรับรู หมายถึงการทีบุ่คคลไดรับรู ตีความ 

และตอบสนองตอส่ิงเราที่เกดิขึ้น 

  การรับรูเปนขัน้ตอนแรกของการมีพฤติกรรม แตการรับรูเปนเพยีงตวัแปรตัวหนึง่

เทานัน้ในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอืน่ๆ อีกมากมายที่มีสวนในการเกิดพฤตกิรรม เชน 

ทศันคต ิบทบาท และความคาดหวงัในบทบาท แรงจูงใจ อยางไรก็ตาม การรับรูมีความสาํคัญตอ

พฤติกรรมในแงทีว่า ถาบุคคลรับรูถูกตองแมนยาํ การแสดงพฤติกรรมก็จะออกไปในรูปหนึง่ ถา

บุคคลรับรูอยางไมถกูตองแมนยาํ จะทาํใหการแสดงพฤติกรรมจะออกมาในอีกรูปแบบหนึง่ นัน่คือ 

การรับรูมีสวนทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกตางกนั 

  สรุปไดวา การรบัรูเปนกระบวนการในการตีความ ประเมินคา และตัดสินใจแปล

ความหมายจากสิ่งเราที่ไดสัมผัส ซึ่งไดแก รูปแบบ วิธีการ กิจกรรม และแสดงออกทางพฤตกิรรม 

ซึ่งกระบวนการในการรับรู เปนการแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ และการตีความเกี่ยวกับปจจัย

หรือส่ิงเราตางๆ ที่มากระตุนประสาทสัมผัสของบุคคล และมีผลทาํใหเกิดการตอบสนองในแบบ

ของการกระทาํ หรือความนกึคิด 
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 2.  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการรับรู 
 

  บุคคลแตละบุคคลจะเกิดการรับรูส่ิงเราไดแตกตางกนัไป แตการจะรับรูส่ิงเราใด

กอนหลัง มากหรือนอย ถูกตองหรือผิดพลาด ชัดเจนหรอืไมเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 

ประการดังนี้ (เติมศักดิ์  คทวนิช.  2549: 128-130) 

  1)  ตัวบุคคล หมายถงึ ลักษณะคุณสมบัติบางประการของผูที่จะรับรู ซึ่งจะมีผลตอ

การรับรูเชน 

   1.1)  ความสมบูรณ หรือความบกพรองของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลทีม่ีอวัยวะรับ

สัมผัสที่สมบูรณยอมเกิดการรับรูไดถูกตองหรือผิดพลาดนอยกวาบุคคลที่มีอวัยวะรบัสัมผัส

ผิดปกติหรือเสื่อมสมรรถภาพ เชน คนทีห่ตูึงยอมรับรูเสยีงตางๆ ไดไมชัดเจน จงึมีผลทําใหการแปล

ความหมายผดิพลาดได  

   1.2)  ประสบการณเดิม (previous experience) เปนปจจัยสาํคัญทีม่อิีทธิพลตอ

การรับรูของบุคคลอยางมาก เนื่องจากการรับรูของบุคคลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรูเดิมหรือ

ประสบการณเดิมที่สะสมไวในสมองเปนเครื่องชวยในการแปล ดังนัน้ การรับรูจะถูกตอง ผิดพลาด 

หรือชัดเจนมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกบัประสบการณเดิมที่แตละบุคคลมีอยู อยางไรก็ตาม 

ประสบการณเดิมที่แตกตางกันของแตละคนจะขึ้นอยูกบัวัย และการเรียนรูจากสงัคมที่แตกตางกนั

ดวย และในการวิจัยนี้ นิสิตแตละชั้นปซึ่งมีวัย และการเรียนรูจากสงัคมที่แตกตางจึงมีลักษณะที่

แตกตางกนั ดงัที ่ทองเรียน  อมรัชกุล (2525: 39) ดังนี ้

    นิสิตชั้นปที่ 1 นิสิตพวกนีเ้ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อหวัง 1) ความสาํเร็จ

ในเชิงวิชาการ สนใจในการศึกษาหาความรูความคิดตางๆ 2) ตองการเขาใจตนเอง (self-

understanding) เขาใจปญหาของโลก รวมทั้งแสวงหาเอกลักษณของตน 3) แสวงหาฐานะสวนตัว 

4) มีความเปนมิตร ผูกพนัอยูกับเพื่อนและชอบรวมอยูในกลุม และ 5) เปนผูมีมนุษยธรรม สุภาพ

เรียบรอย ใหความคุมครองและเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน ความรูสึกทั่วไปของนิสิตพวกนี้ในการเขาไป

ศึกษาในมหาวิทยาลัยคือมคีวามรูสึกระคนกนัระหวางความกลัวและความตืน่เตน พวกนีจ้ะเขา

รวมกิจกรรมทกุประเภทในมหาวิทยาลัย 

    นิสิตชั้นปที่ 2 สวนใหญแลวนิสิตพวกนีม้ักจะเกิดความไมพอใจมหาวทิยาลยั 

แตในบางกรณีนิสิตก็เพยีงแตจะมีความเบื่อและรูสึกเฉยๆ ไมยินดยีินรายตอสภาพทั่วไปใน

มหาวิทยาลยั ทั้งนี้ก็เพราะพวกนีถู้กทอดทิง้และไมไดรับการเอาใจใส จนกระทั่งนิสิตเกิดความรูสึก

ข้ึนมาเองวา ตนเองเปนคนขาดความรับผิดชอบ ดังนัน้ ทางออกของนสิิตเหลานี้คือการริเร่ิมสราง

เสริมความเปนแบบแผนของกลุมยอยขึ้นมาจนเกิดเปนวัฒนธรรมเพือ่นฝูงขึ้น (peer culture) 
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    นิสิตชั้นปที่ 3 อันเนื่องมาจากความเปนนสิิตชั้นปที ่2 มาแตเดิม นิสิตชั้นปที ่

3 จะมีวฒันธรรมและความเปนอยูของตนเองเปนเอกลักษณเฉพาะในลักษณะที่สูงมาก สําหรับใน

กลุมนิสิตปที่ 3 ดวยกนัเองจะมีความคิดเหน็แตกแยกออกไปนอยมาก กลาวคือ มีความคิดไปใน

แนวเดียวกนัเปนสวนใหญ มีคานยิมคลายคลึงกนั และทุกคนจะมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ลักษณะที่คลายกับนิสิตปที ่2 คือ ความไมพอใจมหาวทิยาลยัในดานตางๆ รวมทัง้

วิพากษวิจารณมหาวิทยาลยัอยางรุนแรงเชนเคย 

    นิสิตชั้นปที่ 4 นิสิตพวกนีม้ีแนวโนมที่จะหนัความสนใจออกไปจาก

มหาวิทยาลยั จะไมเขามามสีวนรวมกับกจิการตางๆ ของมหาวทิยาลยั เร่ิมต้ังแตไมสนใจ

วัฒนธรรม และความเปนอยูของนิสิต (student culture) รวมทั้งไมยอมรับระเบยีบประเพณีของ

นิสิตดวยกนัเอง โดยสวนใหญแลวจะสนใจกับเร่ืองสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งชวีิตภายหลงัสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลยัในระดับปริญญาตรีไปแลว 

   1.3)  ความตองการที่จะรับรู (need) โดยปกติแลวบุคคลจะเกิดการรับรูส่ิงเราใดๆ 

ข้ึนก็ตาม บุคคลมักจะเกิดความตองการทีจ่ะรับรูข้ึนเสียกอน เนื่องจากความตองการจะสรางแรง

ขับหรือแรงจูงใจที่จะรับรูส่ิงเรานั้นๆ  

   1.4)  ความใสใจ (attention) และการเลือก (selection) ที่จะรับรูส่ิงเรา ความใสใจ

และการเลือกที่จะรับรูส่ิงเราถือวาเปนปจจัยพืน้ฐานสําคญัที่ทาํใหกระบวนการของการรับรูเกิดขึ้น 

ทั้งนี้เนื่องจากรอบๆ ตัวบุคคลเต็มไปดวยสิง่เรามากมาย ไมวาจะเปนภาพ เสียง กลิน่ รส เปนตน 

ส่ิงเราทั้งหลายเหลานี้สามารถที่จะกระตุนใหเกิดกระบวนการการรับสัมผัสและการรบัรูไดอยู

ตลอดเวลา แตในความเปนจริงแลวแตละบุคคลจะเลือกรับรูส่ิงเราเฉพาะที่ตนใหความสนใจหรือ

ใสใจกอนเปนอันดับแรก ดังนั้น อาจสรุปไดวาถาบุคคลใหความใสใจและเลือกที่จะรับรูส่ิงเราใด 

จะสามารถรับรูส่ิงเรานัน้ไดกอนเปนอนัดับแรก อยางไรก็ตามปจจัยสาํคัญของการใหความใสใจ

และเลือกที่จะรับรูส่ิงเรานัน้ จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติบางประการของสิง่เรานั้นวาจะมีอิทธพิลในการ

จะดึงดูดใจใหเกิดการรับรูไดมากนอยเพียงใด 

   1.5)  สภาวะทางอารมณ (emotion) ของบุคคลกอนหรือขณะเกิดการรับรู สภาวะ

ทางอารมณของบุคคลในขณะนั้นจะมีอิทธิพลตอการแปลความหมายถูกตอง หรือผิดพลาดไดเปน

อยางมาก  

   1.6)  ความคาดหวัง (expectation) ตอส่ิงเรา โดยทั่วไปแลวบุคคลมักมคีวาม

คาดหวงัตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ หรือสถานการณใดสถานการณหนึง่เอาไวลวงหนา ความคาดหวงันีเ้องที่

จะเปนปจจัยทําใหบุคคลเกดิความสนใจที่จะรับรูตอส่ิงเราหรือสถานการณนัน้ๆ มากกวาการไมมี

ความคาดหวงั 
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   1.7)  สติปญญา (intelligence) เปนอีกปจจัยหนึ่งทีท่ําใหแตละคนรับรูส่ิงเราได

แตกตางกนั โดยคนที่มีสติปญญาสูงจะรับรูอะไรไดอยางลึกซึ้ง มีการใชเหตุผลและวิจารณญาณใน

การวิเคราะหส่ิงเราหรือสถานการณตางๆ ที่รับรูไดดีกวาบุคคลทีม่ีสติปญญาต่ําหรือปญญาออน 

   1.8)  การใหคณุคา (value) ตอส่ิงที่รับรู ส่ิงเราใดที่บุคคลใหคุณคาและ

ความสาํคัญ ส่ิงเรานั้นจะสามารถเพิ่มความสนใจและใสใจที่จะรับรูใหมากขึ้นได 

   1.9)  การถูกชกัจูง (persuasion) บุคคล กลุม หรือสังคมจะมีอิทธิพลตอการรับรู

ของบุคคล โดยบุคคลมักจะใหความสนใจที่จะรับรูกับส่ิงที่บุคคล กลุม หรือสังคมชักจูง นอกจากนี ้

กลุมหรือสังคมยังมีสวนที่จะทําใหเกิดความคลอยตามในการรับรูอีกดวย เชน ถาคนสวนใหญ

ตัดสินใจเรื่องใด คนสวนนอยก็จะมกีารรับรูที่คลอยตามความเห็นของคนสวนใหญไปดวย 

  2)  คุณลักษณะของสิ่งเรา นอกจากปจจัยจากตวับุคคลจะมีอิทธิพลตอการรับรูแลว 

คุณลักษณะของสิ่งเรายังเปนปจจัยสาํคัญอีกประการหนึง่ที่มีอิทธพิลตอการรับรูของบุคคลดวย 

เนื่องจากสิง่เราที่มีคุณสมบัติแตกตางกนัจะมีผลตอการรับรูของบุคคลที่แตกตางกนัไปดวย ซึ่งอาจ

จําแนกคุณลักษณะของสิ่งเราไดดังตอไปนี้ 

   2.1)  ขนาดของสิ่งเรา (size) ส่ิงเราที่มีขนาดใหญจะสรางความสนใจทีจ่ะรับรูได

ดีกวาสิง่เราทีม่ีขนาดเล็ก 

   2.2)  ความเขมของสิ่งเรา (intensity) ส่ิงเราที่มีความเขม เชน วัตถุทีม่สีีเขม เสียงที่

มีความดงัมาก กลิน่ที่แรง หรือการสัมผัสกับรางกายทีห่นักหนวง ส่ิงเรานี้จะดึงดูดความสนใจทีจ่ะ

รับรูไดดีกวาสิ่งเราที่มีความเขมเจอืจาง 

   2.3)  ความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ยอมจะทําใหเกิดความนาสนใจที่จะรับรูมากกวาสิง่

เราที่มีลักษณะเดิมๆ  

   2.4)  การเคลื่อนไหว (movement) ส่ิงเราที่มีการเคลื่อนไหวจะทําใหเปนจุดสนใจที่

จะรับรูมากกวาสิ่งเราที่อยูนิง่ๆ  

   2.5)  การกระทําซ้าํๆ (repetition) บางครั้งบุคคลจะใหความสนใจทีจ่ะรับรูหรือเกิด

การรับรูเร็วขึ้น ถาส่ิงเรานั้นเกิดขึ้นซ้ํากันบอยๆ หรือมีความถี่ในการเกดิสูงมากกวาสิง่เราที่นานๆ 

เกิดครั้ง 

   2.6)  สีสัน (color) ส่ิงเราทีม่ีสีสันฉูดฉาด สะดุดตา หรือมีการตัดกันของสีที่รุนแรง 

จะทาํใหส่ิงเรานั้นเปนจุดเดนและนาสนใจทําใหเกิดการรับรูมากกวาสิง่เราที่มีสีออนหรือเจือจาง 

   2.7)  ความแตกตาง (difference) ส่ิงเราใดที่แตกตางจากสิ่งเราทั้งหลาย ส่ิงเรานัน้

จะเราความสนใจที่จะรับรูไดดีกวา 
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   สรุปไดวา การรับรูของแตละบุคคลขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการ ไดแก ปจจัยที่มา

จากตัวบุคคลเอง และปจจัยที่มาจากสิง่เรา สําหรับปจจัยที่มาจากตัวบุคคลเองนัน้มีทั้งปจจัย

ทางดานกายภาพ ไดแก อวยัวะรับสัมผัส เชน ห ูตา จมูก สวนปจจัยทางจิตวทิยา ไดแก ความจํา

อารมณ ความพรอม สติปญญา เปนตน 

 
 3.  การรับรูคุณคาและความสาํคัญของการเขารวมกิจกรรมนิสติ 
 

  กิจกรรมนิสิตเปนกระบวนการทางการศึกษาทีม่หาวทิยาลัยจัดขึ้น เพื่อเปดโอกาสให

นิสิตไดรูจักกัน ปรึกษาหารอื ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั รวมกันทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอตัว

นิสิตเอง และสังคม ประสบการณตางๆ ทีน่ิสิตไดรับจากการทาํกจิกรรมนั้นเปนสิง่ทีจ่ําเปน และ

เปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคตเปนอยางมาก เนือ่งจากปจจุบนัสังคมไมตองการเพยีงแตคน

เกงทางวิชาการเพียงอยางเดยีว แตตองการคนที่มีความสมบูรณทั้งความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 

และทักษะชีวติ จึงจะถือวาเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ซึ่งผลจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทําใหนิสิตได

รับรูถึงคุณคา ความสาํคัญ และประโยชนมากมายหลายประการ ดังนี ้(จีรวัฒน  วรัีงกร. 2542: 

ออนไลน; พีระ  เกษแกว. 2542: ออนไลน) 

  1)  โลกทัศนของตนเองกวางขึ้น เมื่อนิสิตมีโอกาสทํางานรวมกบับุคคลอื่นจะทําให

ไดรับความคิดแปลกใหม อันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพนัธระหวางกัน การไดประชุมถกเถยีงกันจะ

ทําใหนิสิตไมเปนคนยึดมั่นถอืมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกนัทาํใหไดแงคิดมมุมองที่

หลากหลาย รวมถงึไดพัฒนาสติปญญาอกีดวย 

  2)  การคนพบและรูจักตนเองมากขึ้น กลาวคือ เมื่อนิสิตไดเขารวมกิจกรรม จะทําใหมี

โอกาสประเมนิตนเองวา จดุเดนจุดดอยของตัวเองมีอะไรบาง บางคนจะทราบไดเลยวาจริงๆ แลว

ตัวเองมีความถนัดอะไร ชอบอะไร เชน บางคนอาจจะพบวาชอบทํางานดานการวางแผน ดานการ

พูด ดานการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ฯลฯ แตขณะเดียวกนัก็อาจจะพบวา ตวัเองอาจเปนคนแข็ง

กระดางจนเกนิไป เปนคนคดิมาก เขากับใครๆ ไดยาก ซึ่งหากไมเขารวมกิจกรรมอาจจะทาํใหรูจัก

ตนเองชาเกนิไป สงผลใหมีโอกาสในการพฒันาจุดดอยของตนเองชาตามไปดวย  

  3)  ความสามารถในการบริหารเวลา ในยคุปจจุบันเวลาถือวาเปนสิง่ทีม่ีคาเปนอยาง

มาก คนที่บริหารเวลาไดเกง ยอมไดรับส่ิงทีม่ีคาตอตนเองมากกวาผูอ่ืน ทั้งที่ในแตละวนัทกุคนจะมี

เวลา 24 ชั่วโมงเทากนั การเขารวมกิจกรรมจะทาํใหนิสิตรูจักแบงเวลาในแตละกิจกรรมของตนเอง

อยางเหมาะสม เชน ตองมีเวลาใหแกตนเองในกิจกรรมทางวิชาการ กจิกรรมสวนตวั กิจกรรม



 

35 

ครอบครัว และกิจกรรมนิสิตที่ตนตองรับผิดชอบ การเขารวมกิจกรรมนสิิตจะชี้ใหเห็นวา ถาตองทาํ

หลายสิง่หลายอยางในเวลาเดียวกัน นิสิตจะมีศักยภาพเพยีงใด  

  4)  ความสามารถในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน การเขารวมกิจกรรมทาํใหนิสิตตองทาํงาน

รวมกับผูอ่ืน จึงจําเปนตองปรับตนเองใหเขากันไดกับบุคคลที่หลากหลาย เพื่อใหงานที่รับผิดชอบ

ดําเนนิไปดวยความเรียบรอย ดังนั้นเมื่อตองทาํงานรวมกับผูอ่ืนที่มีธรรมชาติและลักษณะที่

หลากหลาย จะสะทอนใหเหน็วาตนเองสามารถทาํงานกบัคนอ่ืนไดหรือไม ซึ่งการทาํกิจกรรมจะ

เปนโอกาสสําคัญที่ทําใหไดเรียนรู และเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น คนทีม่ีความ

เขาใจธรรมชาติมนุษยมากเทาใดยอมประสบปญหาในการทํางานนอย ซึ่งกจิกรรมนสิิตจะชวยใน

ประเด็นนี้ไดมาก  

  5)  การมพีัฒนาการทางดานบุคลกิภาพ การเขารวมกิจกรรมจะสอนใหนิสิตรูจัก

ควบคุมอารมณของตนเอง รูจักเปนผูฟงทีด่ี รูจักทักษะสังคม รูจักที่จะยอมรับความคิดเห็นของ

บุคคลอื่น ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตชวยปรับแตงบุคลิกภาพของนิสิตใหดดูีเสมอ  

  6)  การรูจักและเขาใจคําวาบทบาท และรูจักการใชบทบาทในการเขารวมกิจกรรม

นิสิตไดอยางเหมาะสม แตละคนจะตองดาํรงตําแหนงในบทบาทใดบทบาทหนึง่ ในแตละบทบาท

จะมีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไป บางคนมีบทบาทเปนผูนํากลุม บางคนมีบทบาท

เปนรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่ออยูในบทบาทใดก็จะตองเรียนรูและเขาใจในบทบาท

ของตนเอง กลาวคือ ในแตละวันบุคคลอาจจะมีบทบาทในฐานะนิสิต ฐานะศิษยของครู ฐานะลูก

ของพอแม ดังนั้น ถาบุคคลไมเขาใจคําวาบทบาท ก็อาจจะดําเนนิสิง่ทีเ่รียกวา ผิดบทบาท อันจะ

นํามาซึง่ความขัดแยงในภายหลัง เพราะฉะนั้นผูที่เขารวมกิจกรรมนิสิตจะไดรับประสบการณใน

สวนนี้เปนอยางมาก  

  จะเหน็ไดวาการเขารวมกจิกรรมนิสิตนั้นทาํใหไดรับประสบการณที่มีคณุคามากมาย 

สรุปไดวาทําใหนิสิตมโีลกทศันกวางขึน้ ไดคนพบและรูจักตนเองมากขึ้น มีความสามารถในการ

บริหารเวลา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การมีพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และ

การรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ซึง่กิจกรรมนิสิตถือเปนองคประกอบที่ชวยพฒันาและ

เพิ่มศักยภาพใหนิสิตมีคุณลกัษณะของความเปนบัณฑิตที่สมบูรณได  
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับความตองการ 
 
 1.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการ 
 

  มีนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการ ในที่นีจ้ะ

กลาวถึงทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of need theory) ทฤษฎี

ความตองการของอัลเดอรเฟอร (Alderfer’s hierarchy modified need theory) และทฤษฎีความ

ตองการของเมอเรย (Murry’s Manifest Needs) โดยสรุปดังนี ้

  1)  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

   มาสโลว (อทิตยา  ลาภรัตนกุล. 2549; อางอิงจาก Maslow. 1970) ไดให

ความหมายวา ความตองการเปนตัวกระตุนและผลักดนัใหคนทาํพฤติกรรม และเขาไดตั้งทฤษฎี

ความตองการลําดับข้ันจากขั้นต่ําสุดไปสูข้ันสูงสุด ดังนี ้

   ข้ันที ่1 ความตองการทางดานสรีระ ความตองการทางดานสรีระนี้เปนความ

ตองการทางดานดํารงชีวิตอยูได เชน อาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูม ิ 

   ข้ันที ่2 ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง รวมทั้งการกระทําตางๆ เพื่อให

หางไกลจากอนัตรายและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  

   ข้ันที ่3 ความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม โดยปกติแลวบุคคล

มักจะมกีารทาํงานรวมกนั จะไมมีใครที่มีชวีิตหรือทาํงานอยางโดดเดี่ยว จําเปนตองอยูรวมกลุม 

ดังนัน้ บุคคลจึงมีความตองการความรักและตองการมีสวนรวมในกลุมใหยอมรับตนเอง เชน กลุม

ครอบครัว กลุมสังคม กลุมในการทํางาน เปนตน  

   ข้ันที ่4 ความตองการทีจ่ะไดรับการยกยองจากผูอ่ืน ลักษณะของความตองการที่

จะใหผูอ่ืนมายกยองตนนี้เปนความปรารถนาของบุคคลที่ทาํใหเกิด พฤติกรรมตางๆ ข้ึนไดเปนอนั

มาก เชน บางคนมีการใชจายอยางฟุมเฟอยเกนิฐานะของตนเองเพื่อใหบุคคลอื่นไดยกยองตน 

   ข้ันที ่5 ความตองการทีจ่ะบรรลุถึงความตองการของตนเองอยางแทจริง ลักษณะ

ความตองการขั้นที ่5 นี้เปนความตองการขั้นสูงสุดของบุคคลจะตองพยายามกระทําสิง่ตางๆ ตาม

ความเหมาะสมและตามความสามารถของตนเอง เชน ครูสอนหนงัสอือยางไมเกิดความเบื่อหนาย 

สอนดวยความสุขสบายใจ เปนตน 

   ทฤษฎนีี้มีความเชื่อวา มนุษยทุกคนจะมีความตองการในแสวงหาสิง่แปลกใหม 

และจะมีการพฒันาตอไปอยางตอเนื่อง และมีความเหน็วาชีวิตของบุคคลจะตองมีการตอบสนอง

ความตองการขั้นพืน้ฐานเสยีกอน แลวจงึจะตอบสนองความตองการขั้นอื่นๆ ที่สูงขึน้ 
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  2)  ทฤษฎีความตองการของอัลเดอรเฟอร 

   เคลยตัน แอลเดอรเฟอร (Claton Elderfer) แหงมหาวทิยาลัยเยล ไดปรับปรุง

ลําดับความตองการตามแนวคิดของมาสโลวใหม เหลือความตองการเพียง 3 ระดับ เรียกวา ERG 

Theory (Existence Relatedness-Growth Theory) คือ (สิริอร  วิชชาวุธ.  2549: 7-8) 

   (1)  ความตองการดํารงชวีิตอยู (existence needs) คือ ความตองการทาง

รางกายและความปลอดภัยในชีวิต เปรียบไดกับความตองการขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 ของมาสโลว 

   (2)  ความตองการความสัมพันธ (relatedness needs) คือ ความตองการตางๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวางบุคคล ทัง้ในที่ทาํงานและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตรงกับความ

ตองการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว 

   (3)  ความตองการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความตองการภายในเพื่อการ

พัฒนาตัวเอง เพื่อความเจรญิเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที ่แสวงหา

โอกาสในการเอาชนะความทาทายใหมๆ เปรียบไดกับความตองการชือ่เสียงและการเติมความ

สมบูรณใหชีวติตามแนวคิดของมาสโลว 

   ทฤษฎี ERG และทฤษฎีลําดบัความตองการของมาสโลวมีความแตกตางกนั 2 

ประการ คือ ประการแรก มาสโลวยนืยนัวาบุคคลจะหยุดอยูที่ความตองการระดับหนึง่จนกวาจะ

ไดรับการตอบสนองแลว แตทฤษฎี ERG อธิบายวา ถาความตองการระดับนั้นยงัคงไมไดรับการ

ตอบสนองตอไป บุคคลจะเกิดความคับของใจ แลวจะถดถอยลงมาใหความสนใจความตองการ

ระดับตํ่ากวาอีกครั้งหนึ่ง ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายวา ความตองการมากกวาหนึง่ระดับ

อาจเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกนั หรือบุคคลสามารถถูกจงูใจดวยความตองการมากกวาหนึ่งระดับใน

เวลาเดียวกนั เชน ความตองการเงินเดือนที่สูง (E) พรอมกับความตองการทางสังคม (R) และ

ความตองการโอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ (G) 

 

  3)  ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย 

   เมอรเรยมีความคิดเห็นวา ความตองการเปนสิ่งที่บุคคลไดสรางขึ้นกอใหเกิด

ความรูสึกซาบซึ้ง ความตองการนี้บางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุนภายในของบุคคล และ

บางครั้งอาจเกิดความตองการเนื่องจากสภาพสังคมกไ็ด หรืออาจกลาวไดวา ความตองการเปนสิ่ง

ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพทางรางกายและสภาพทางจิตใจนั่นเอง ทฤษฎีความตองการตาม

หลักการของเมอรเรยสามารถสรุปไดดังนี้ (วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ.์  2554: ออนไลน)  
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   (1)  ความตองการที่จะเอาชนะดวยการแสดงความกาวราว (need for 

aggression) ความตองการที่จะเอาชนะผูอ่ืน เอาชนะตอส่ิงขัดขวางทัง้ปวงดวยความรุนแรง มกีาร

ตอสู การแกแคน การทาํรายรางกาย หรือฆาฟนกนั 

   (2)  ความตองการที่จะเอาชนะฟนฝาอุปสรรคตางๆ (need for counteraction) 

ความตองการที่จะเอาชนะนีเ้ปนความตองการที่จะฟนฝาอุปสรรค ความลมเหลวตางๆ ดวยการ

สรางความพยายามขึ้นมา เชน เมื่อไดรับคําดูถูกดูหมิ่น จะเกิดความพากเพยีรพยายามเพื่อ

เอาชนะคําสบประมาทจนประสบความสาํเร็จ 

   (3)  ความตองการที่จะยอมแพ (need for abasement) ความตองการชนิดนี้เปน

ความตองการที่จะยอมแพ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ หรือยอมรับการถูกลงโทษ  

   (4)  ความตองการที่จะปองกนัตนเอง (need for defendant) เปนความตองการที่

จะปองกนัตนเองจากคาํวพิากษวิจารณ การตําหนิติเตียน ซึ่งเปนการปองกันทางดานจิตใจ 

พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระทําของตน มีการปองกันตนเองเพื่อใหพนผิดจากการกระทาํ

ตางๆ  

   (5)  ความตองการเปนอิสระ (need for autonomy) ความตองการชนิดนี้เปน

ความตองการเปนอิสระจากสิ่งกดขี่ทัง้ปวง ตองการที่จะตอสูดิ้นรนเพือ่เปนตัวของตวัเอง 

   (6)  ความตองการความสําเร็จ (need for achievement) คือ ความตองการที่จะ

กระทาํสิ่งตางๆ ที่ยากลําบากใหประสบความสําเร็จ  

   (7)  ความตองการสรางมิตรภาพกับบุคคลอื่น (need for affiliation) เปนความ

ตองการทีจ่ะทาํใหผูอ่ืนรกัใคร ตองการรูจักหรือมีความสมัพันธกับบุคคลอื่น ตองการเอาอกเอกใจ 

มีความซื่อสัตยตอเพื่อนฝงู พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอื่น 

   (8)  ความตองการความสนกุสนาน (need for play) เปนความตองการที่จะแสดง

ความสนุกสนาน ตองการหวัเราะเพื่อการผอนคลายความตึงเครียด สรางหรือเลาเรือ่งตลกขบขัน  

   (9)  ความตองการแยกตนเองออกจากผูอ่ืน (need for rejection) บุคคลมักจะมี

ความปรารถนาในการที่จะแยกตนเองออกจากผูอ่ืน ไมมีความรูสึกยนิดียินรายกับบุคคลอื่น 

ตองการเมนิเฉยจากผูอ่ืน ไมสนใจผูอ่ืน 

   (10)  ความตองการความชวยเหลือจากบคุคลอ่ืน (need for succedanea) ความ

ตองการประเภทนี้จะเปนความตองการใหบุคคลอื่นมีความสนใจ เหน็อกเห็นใจ สงสาร ตองการ

ไดรับความชวยเหลือ การดแูล ใหคําแนะนําดูแลจากบคุคลอื่นนั่นเอง 
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   (11)  ความตองการที่จะใหความชวยเหลอืตอบุคคลอื่น (need for nurture) เปน

ความตองการที่จะเขารวมทาํกิจกรรมกับบุคคลอื่น โดยการใหความชวยเหลือใหบุคคลอ่ืนพนจาก

ภัยอันตรายตางๆ  

   (12)  ความตองการสรางความประทับใจใหกับผูอ่ืน (need for exhibition) เปน

ความตองการที่จะใหบุคคลอื่นไดเห็นไดยนิเกีย่วกับเร่ืองราวของตนเอง ตองการใหผูอ่ืนมีความ

สนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรือตกใจในเรือ่งราวของตนเอง  

   (13)  ความตองการมีอิทธพิลเหนือบุคคลอื่น (need for dominance) เปนความ

ตองการทีจ่ะใหบุคคลอื่นทาํตามคําสั่งหรือความคิด ความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกวา

ตนมีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอื่น 

   (14)  ความตองการที่จะยอมรับนับถือผูอาวุโสกวา (need for deference) เปน

ความตองการที่ยอมรับนับถอืผูที่อาวโุสกวาดวยความยนิดี รวมทั้งนิยมชมชื่นในบุคคลที่มีอํานาจ

เหนือกวา พรอมที่จะใหความรวมมือกับบุคคลดังกลาวดวยความยนิดี 

   (15)  ความตองการหลีกเลีย่งความรูสึกลมเหลว (need for avoidance of 

inferiority) ความตองการจะหลีกเลี่ยงใหพนจากความอบัอายทัง้หลาย ตองการหลกีเลี่ยงการดูถกู 

หรือการกระทาํตางๆ ที่กอใหเกิดความละอายใจ รูสึกอบัอายลมเหลว พายแพ 

   (16)  ความตองการที่จะหลกีเลี่ยงจากอนัตราย (need for avoidance harm) 

ความตองการนี้เปนความตองการที่จะหลกีเลี่ยงความเจ็บปวดทางดานรางกาย ตองการไดรับ

ความปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง 

   (17)  ความตองการที่จะหลกีเลี่ยงจากการถูกตําหนหิรือถูกลงโทษ (need for 

avoidance of blame) เปนความตองการที่จะหลีกเลีย่งการลงโทษดวยการคลอยตามกลุม หรือ

ยอมรับคําสั่งหรือปฏิบัติตามกฎขอบังคับกฎเกณฑของกลุมเพราะกลวัถูกลงโทษ 

   (18)  ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (need for orderliness) เปน

ความตองการที่จะจัดสิ่งของตางๆ ใหอยูในสภาพที่เปนระเบียบเรียบรอย มีความประณีต งดงาม 

   (19)  ความตองการที่จะรักษาชื่อเสียง เปนความตองการที่จะรักษาชือ่เสียงของ

ตนจนสุดความสามารถ 

   (20)  ความตองการใหตนเองมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืน (need for 

contrariness) เปนความตองการที่อยากจะเดน นําสมัย ไมเหมือนใคร 

   จะเหน็ไดวาความตองการเปนธรรมชาติของมนษุยซึง่มมีากมากหลายอยาง

ดวยกนั ลักษณะความตองการมีทัง้ทางสรีระ ทางอารมณ และทางสงัคม โดยตองแยกออกระหวาง

ความตองการ การตอบสนอง และความตองการพัฒนา ซึ่งมนุษยทุกคนลวนมีความตองการทีจ่ะ
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สนองความตองการที่ใหกบัตนเองทั้งสิน้ ดังนัน้ ลักษณะความตองการจึงเปนตวักําหนดพฤติกรรม 

และสงผลตอบุคลิกภาพและประสิทธิภาพในการทาํงานของมนุษย 

 
 2.  ความตองการเขารวมกิจกรรมนิสติ 
 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต ของนิสิต/ นกัศึกษา

สถาบนัอุดมศึกษาตางๆ สามารถสรุปไดดังนี ้

  ฤทธฤิกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการในการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวานกัศึกษาตองการเขารวม

กิจกรรมดานวชิาการ ดานกฬีา ดานศิลปวฒันธรรม และดานบําเพ็ญประโยชน ในระดับมาก  

จากการศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี  

ของ บุญยงค  บุญฟก (2547: บทคัดยอ) พบวานักศึกษาวิทยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี มีความ

ตองการในการจัดกิจกรรมดานกฬีาและนนัทนาการ ดานวิชาการ ดานบําเพ็ญประโยชน และดาน

ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ในระดับมาก และจากการศึกษาความตองการเขารวมกจิกรรมของ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยับูรพาของ พรทิพย  มัง่คั่ง (2547: บทคัดยอ) พบวานิสิต

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความตองการเขารวมกิจกรรมดานบาํเพ็ญประโยชน  

ดานวชิาการ ดานกฬีา และดานศิลปวฒันธรรม อยูในระดับมาก 

 

ความสัมพันธระหวางเพศ ช้ันปที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ 
การรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 1.  เพศกับการรับรูและความตองการเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
 

  จากการศึกษาพบวา เพศมีอิทธิพลตอการรบัรูและความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต/ 

นักศึกษาแตกตางกนั เชน งานวิจัยของ ฤทธิฤกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความ

ตองการในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศกึษามหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวา

นักศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ  

ดานกฬีา ดานศิลปวัฒนธรรม และดานบําเพ็ญประโยชนแตกตางกนั และจากการศึกษาของ  

พรทิพย  มัง่คั่ง (2547: บทคัดยอ) เกี่ยวกับความตองการเขารวมกิจกรรมของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา พบวานสิิตชาย และนสิิตหญิงมีความตองการเขารวมกิจกรรม
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แตกตางกนั สวน บุญยงค  บุญฟก (2547: บทคัดยอ) ก็ไดศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาวทิยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี แตพบวานักศกึษาชายและนักศึกษาหญิง

ของวิทยาลยัพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มีความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาไมแตกตาง 

นอกจากนี ้ธาริณี  สุขจิตต (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับความคิดเห็นของนิสิตทีเ่ปนกรรมการ 

บริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ผลการวิจยัพบวา นิสิตชาย และนิสิตหญิงรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมนิสิต

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรในแตละดานไมแตกตางกนั 

 
 2.  ชั้นปที่ศกึษากับการรบัรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

  จากการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานชั้นปที่ศึกษาตอการรับรูและความตองการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพบวา จากการวิจัยของ ฤทธิฤกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษา

เร่ือง ความตองการในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี พบวานกัศึกษาของมหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ศึกษาในระดับช้ันปตางกัน  

มีความตองการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาดานวชิาการ ดานศิลปวฒันธรรม และดานบาํเพ็ญ

ประโยชนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 สวนดานกฬีามีความตองการไม

แตกตางกนั สวน พรทพิย  มัง่คั่ง (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความตองการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา พบวานักศึกษาชัน้ปตางกนัมีความตองการเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรม และดานวิชาการแตกตางกนั สวนดานกฬีาและดานบําเพ็ญ

ประโยชนไมแตกตางกนั นอกจากนี้ บุญยงค  บุญฟก (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษา

ความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี พบวา

นักศึกษาที่ชั้นปที่กาํลังศึกษาตางกัน มีความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ  

ดานกฬีาและดานนันทนาการ และดานบาํเพ็ญประโยชนไมแตกตางกนั สวนดานศาสนาศิลปและ

วัฒนธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ
 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร 
 

  จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีอิทธิพลตอการรับรูและความตองการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน จากการวิจัยของ ฤทธิฤกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ)         

ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการในการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยั
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ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวานักศึกษาทีม่ีเกรดเฉลี่ยต่าํกวา 2.00 เกรดเฉลี่ย 2.01-2.50        

เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และเกรดเฉลี่ย 3.01 ข้ึนไป มีความตองการในการเขารวมกิจกรรมนิสิต    

ทุกดานแตกตางกนั  

 จากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต พบวาตัวแปร

ดังกลาวไดแก เพศ ชั้นปที่ศกึษา และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ซึง่มาจากปจจัยของตวันิสิตเอง 

ผูวิจัยจงึไดสนใจที่จะศึกษาการรับรู และความตองการในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําผลการวิจยัมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง  

และพัฒนากิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอการศึกษา และ 

การประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิตตอไป ซึ่งจะหมายถึงการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรนั่นเอง 

 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัเรื่องการรับรูและความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) ผูวิจัย

เสนอสาระตามลําดับดังนี ้การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือ การเกบ็รวบรวมขอมลู การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล และสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ไดแก นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 ประจําปการศึกษา 2554 

จาก 4 สาขาวชิา ไดแก สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาพฒันาการ

ครอบครัวและเด็ก และสาขาศิลปสัมพันธ จํานวนทั้งสิน้ 280 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้คือกลุมประชากรทั้งหมด  

 

ตาราง 4  จํานวนกลุมตัวอยางจาํแนกตามชั้นปทีก่ําลังศกึษา 

 

ชั้นปทีก่ําลังศกึษา จํานวน  

ชั้นปที ่1 73 

ชั้นปที ่2 67 

ชั้นปที ่3 79 

ชั้นปที ่4 61 

รวม 280 

หมายเหต:ุ ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 

ที่มา: สํานกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใชในงานวิจัย 

 2.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม ใหคลอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับ 

การรับรู และความตองการเขารวมเสริมหลักสูตรของนสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 3.  สรางแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร จํานวนทั้งสิ้น 

37 ขอ ดงันี ้

  1)  ดานการเปดโลกทัศน    จํานวน  10  ขอ  

  2)  ดานการคนพบและรูจักตนเอง   จํานวน    6  ขอ 

  3)  ดานความสามารถในการบริหารเวลา  จํานวน    3  ขอ 

  4)  ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน จํานวน    7  ขอ 

  5)  ดานการพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ  จํานวน    6  ขอ 

  6)  ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง จํานวน    5  ขอ 

 4.  สรางแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จาํนวนทั้งสิน้ 60 ขอ 

ดังนี ้

  กิจกรรมมหาวทิยาลยั      จํานวน  18  ขอ 

  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ    จํานวน  38  ขอ 

   -  กิจกรรมดานคุณธรรม (8 ขอ) 

   -  กิจกรรมดานทกัษะการคดิและการเรียนรู (13 ขอ)   

   -  กิจกรรมดานทกัษะเสริมสรางความสัมพันธระหวางบคุคล (12 ขอ) 

   -  กิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพ (5 ขอ) 

  กิจกรรมเพื่อสังคม      จํานวน   4  ขอ  

 5.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อ

ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ 

 6.   นาํแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ

แลวมาหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยนําขอคําถามในสวนที่ 2 และ 

สวนที่ 3 ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาขอคําถามแตละขอวาสอดคลองกับประเด็นที่

ตองการศึกษาหรือไม และพจิารณาความเหมาะสมของการใชภาษาในการเขียนขอคําถาม รวมถงึ
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ใหผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวาควรปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมสวนใด อยางไร แลวจึงปรับปรุงแกไข

และเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะนัน้ เพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณมากยิง่ขึ้น จากนัน้ผูวจิัยนาํผลที่ได

จากการพิจารณาขอคําถามของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการหาคา 

IOC (Item-Objective Congruency Index) พบวาขอคําถามมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 

แสดงวาสามารถนําขอคําถามทุกขอไปใชกบักลุมตัวอยางได  

 7.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธแลวไป

ทดสอบกอนการใชงานจริง (pretest)  กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางจริงแต

ไมใชกลุมตัวอยางจริง ไดแก นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2  

ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 60 คน เพื่อวิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ 

(item analysis) โดยการหาคาอํานาจจาํแนก (discriminant power) ซึ่งใชวิธกีารทดสอบที  

(t-test)  เลือกขอคําถามที่มคีาทีมากกวาหรือเทากับ 1.70 ผลการหาคาอํานาจจาํแนกพบวาขอ

คําถามมีคาทอียูระหวาง 2.326-7.950 (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ง) 

 8.  นําขอคําถามทีม่ีคาอํานาจจําแนกมากกวาหรือเทากับ 2.03 มาหาคาความเชื่อมั่น 

(reliability) ดวยการหาคาความเที่ยงตรงภายใน (internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธ

แอลฟา (Alpha-coefficiency) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 161) แบบสอบถาม 

การรับรูเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร มีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.939 แบบสอบถาม

ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีคาความเชือ่มั่นเทากับ 0.969 (รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ง) 

 9.  นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไขและนําไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางตอไป 

 

ลักษณะของเครื่องมือ 
 

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 4 ตอน คือ 

 ตอนที ่1  เปนการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศกึษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ตอนที ่2  เปนการสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน 

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวนทัง้สิ้น 32 ขอ ซึ่งกาํหนดคาน้าํหนักของคะแนน ดังนี ้
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   คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับมากที่สุด 

   คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับมาก 

   คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับปานกลาง 

   คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับนอย 

   คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับนอยที่สุด 

 ผูวิจัยกาํหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยโดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 4.50 - 5.00 หมายความวา ผูตอบมีการรับรูในระดับมากที่สุด 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 3.50 - 4.49 หมายความวา ผูตอบมีการรับรูในระดับมาก 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 2.50 - 3.49 หมายความวา ผูตอบมีการรับรูในระดับปานกลาง 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.50 - 2.49 หมายความวา ผูตอบมีการรับรูในระดับนอย 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.00 - 1.49 หมายความวา ผูตอบมีการรับรูในระดับนอยที่สุด 

 

 ตอนที ่3  เปนการสอบถามเกี่ยวกับความตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ไดแก 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และกิจกรรมเพื่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) 5 ระดบั จํานวนทั้งสิน้ 60 ขอ ซึ่งกาํหนดคาน้ําหนกัของคะแนน ดังนี ้

   คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับมากที่สุด 

   คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับมาก 

   คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับปานกลาง 

   คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับนอย 

   คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับนอยที่สุด 

 ผูวิจัยกาํหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยโดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 4.50 - 5.00 หมายความวา ผูตอบมีความตองการใน 

        ระดับมากที่สุด 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 3.50 - 4.49 หมายความวา ผูตอบมีความตองการในระดับมาก

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 2.50 - 3.49 หมายความวา ผูตอบมีความตองการใน 

        ระดับปานกลาง 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.50 - 2.49 หมายความวา ผูตอบมีความตองการในระดับนอย 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.00 - 1.49 หมายความวา ผูตอบมีความตองการใน 

        ระดับนอยที่สุด 
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 ตอนที ่4 แบบสอบถามปลายเปด (open ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ 

และไดแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมอยางเสรี 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 ในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้

 1.  ทําหนงัสือถึงภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 2.  ผูวิจัยนําหนังสือแนะนาํตัวพรอมแบบสอบถามไปแจก ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา

รอยละ 100 

 3.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ และวิเคราะหขอมูลดวยวิธกีาร

ทางสถิต ิเพื่อสรุปผลการวิจยัตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูล 
 

 ผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้

 1.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนทีม่ีความสมบูรณมาตรวจสอบใหคะแนนตามคา

น้ําหนกัคะแนนที่ไดกาํหนดไว 

 2.  นําแบบสอบถามมาวเิคราะหคาสถิติตาง ๆ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้

 1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษา โดยการแจก

แจงความถี่และหาคารอยละ  

 2.  ตามจุดมุงหมายของการวิจัยขอที ่1 เพือ่ศึกษาการรับรู และความตองการในการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวม

และในแตละดาน วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และหาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) (Ferguson. 1989: 242) 

 3.  ตามจุดมุงหมายของการวิจัยขอที ่2 เพือ่เปรียบเทียบการรับรู และความตองการของ

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและในแตละดาน จําแนก
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ตามเพศ ใชการทดสอบท ี(independent t-test) (Ferguson. 1989: 178) สวนตัวแปรชั้นปที่ศึกษา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงทดสอบความแตกตางเปน

รายคู โดยใชวธิีของเชฟเฟ (Scheffe’) (Ferguson. 1989: 242) 

 4.  การวิเคราะห และจัดกลุมคําตอบความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก

แบบสอบถามปลายเปด เพือ่ใชประกอบการอภิปรายผล แลวนาํเสนอเปนความเรียง 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้ 

 1.  สถิติพื้นฐาน 

  1)  คาความถี ่(frequency) 

  2)  คารอยละ (percentage) 

  3)  คาคะแนนเฉลี่ย (mean) 

  4)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  1)  การวิเคราะหความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ใชการหาคา IOC (Item-

Objective Congruency Index) 

  2)  การวิเคราะหคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการทดสอบที  

(t-test) (Edward. 1957: 152) 

  3)  การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliabillity) โดยใชสัมประสทิธิ์

แอลฟา (Alpha-coefficient) (Cronbach. 1990: 161) 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  1)  ทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการทดสอบท ี(t-test) 

(Ferguson. 1981: 178)  

  2)  ทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิต ิจึงทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธกีารของเชฟเฟ (Scheffe' s 

method) (Ferguson. 1981: 190-380) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจยันี้มีความมุงหมายเพือ่ศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และเพื่อ

เปรียบเทยีบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศกึษา และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการสื่อความหมายตรงกันผูวิจัยจงึไดแสดงความหมายของสัญลักษณที่ใชในการ

วิเคราะหขอมลูดังนี ้

 n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คะแนนเฉลีย่ 

 S.D. แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

 F แทน คาที่ใชพจิารณาใน F-distribution 

 SS แทน ผลรวมกําลงัสอง (sum of squares) 

 MS แทน ผลรวมกําลงัสองเฉลี่ย (mean squares) 

 df แทน องศาความเปนอิสระ (degrees of freedom) 

 p แทน คาความนาจะเปนที่คาํนวณได 

 * แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1  ขอมลูสวนบุคคลของนิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ตอนที ่2  ระดับการรับรูและความตองการเขารวมเกีย่วกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 ตอนที ่3  ผลการเปรียบเทยีบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของนสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
 

 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ใชคาความถี ่และคารอยละ ดังแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5  จาํนวน และรอยละของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 

 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

ชาย   33   11.79 

หญิง 247   88.21 

2.  ชัน้ปที่ศึกษา   

ชั้นปที ่1   73   26.07 

ชั้นปที ่2   67   23.93 

ชั้นปที ่3   79   28.21 

ชั้นปที ่4   61   21.79 

3.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 106   37.86 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 157   56.07 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู   17     6.07 

รวม 280 100.00 
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 จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตที่ตอบแบบสอบถามเปนนิสิตหญิงมากกวานิสิตชายโดยนิสิต

หญิงคิดเปนรอยละ 88.21 และนิสิตชายคิดเปนรอยละ 11.79 กําลังศึกษาอยูชัน้ปที่ 3 คิดเปน 

รอยละ 28.21 รองลงมากาํลังศึกษาอยูชัน้ปที ่1 คิดเปนรอยละ 26.07 กําลงัศึกษาอยูชั้นปที่ 2  

คิดเปนรอยละ 23.93 และกาํลังศึกษาอยูชั้นปที ่4 คิดเปนรอยละ 21.79 ตามลําดับ นิสิตมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.07 รองลงมามผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

คิดเปนรอยละ 37.86 และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู คิดเปนรอยละ 6.07 ตามลาํดับ 

  
 ตอนที่ 2  ระดับการรับรูและความตองการเขารวมเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลกัสูตร
ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลการรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย ( X )  

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 6 ถงึตาราง 15 
 

ตาราง 6  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 
 

n = 280 
การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D. 
ระดับการรับรู 

1.  ดานการเปดโลกทัศน 3.88 0.44 มาก 

2.  ดานการคนพบและรูจักตัวเอง 3.96 0.47 มาก 

3.  ดานความสามารถในการบริหารเวลา 3.69 0.58 มาก 

4.  ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 3.97 0.45 มาก 

5.  ดานการพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ 4.03 0.48 มาก 

6.  ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 3.95 0.50 มาก 

รวม 3.92 0.39 มาก 
 

 จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรโดยรวมในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรในระดับ

มากทุกดาน  
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ตาราง 7  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานการเปดโลกทัศน เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานการเปดโลกทัศน X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับอาจารย 

3.81 0.73 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับเพื่อนๆ 

4.20 0.63 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับรุนพี/่ รุนนอง 

3.93 0.71 มาก 

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับนสิิตตางคณะ 

3.56 0.81 มาก 

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับเจาหนาที ่

3.38 0.85 ปานกลาง 

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตมี

ความคิดแปลกใหม 

3.90 0.70 มาก 

7.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไม

เปนคนยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกนิไป 

3.90 0.71 มาก 

8.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

แงคิดมุมมองที่หลากหลาย 

4.10 0.64 มาก 

9.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

พัฒนาสติปญญา 

3.96 0.68 มาก 

10.  การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูการแกปญหาจากสภาพจริง 

4.08 0.62 มาก 

รวม 3.88 0.44 มาก 
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 จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานการเปดโลกทัศน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนราย

ขอพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดานการเปดโลกทศัน ในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนขอ 5 การเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกบัเจาหนาที่ ซึง่นิสิตมกีารรับรูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 8  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานการคนพบและรูจักตนเอง   

เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานการคนพบและรูจักตนเอง X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

มีโอกาสรับรูจดุเดนจุดดอยของตนเอง 

3.97 0.64 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวา

ตนเองมีความถนัด/ ทกัษะดานใด เชน การพูด 

การฟง การคดิ การประสานงาน 

3.94 0.69 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวา

ตนเองชอบทํางานลักษณะใด เชน วางแผน ลง

มือปฏิบัติ ติดตอส่ือสาร 

3.97 0.68 มาก 

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวา

ตนเองชอบทํากิจกรรมรวมกบับุคคลอื่นหรอืไม 

4.12 0.67 มาก 

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวา

ตนเองมีลักษณะนิสัยอยางไร 

3.90 0.68 มาก 

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวา

ควรปรับปรุงตัวเองอยางไร 

3.88 0.69 มาก 

รวม 3.96 0.47 มาก 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานการคนพบและรูจักตนเอง โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ดานการคนพบและรูจักตนเอง ในระดับมากทกุขอ  
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ตาราง 9  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานความสามารถในการบริหาร

เวลา เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานความสามารถในการบริหารเวลา X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจัก

แบงเวลาใหแตละกิจกรรมของตนเองอยาง

เหมาะสม เชน การเรียน กิจกรรมครอบครัว 

กิจกรรมกับเพือ่น 

3.78 0.75 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

สามารถทําหลายสิ่งหลายอยางในเวลาเดียวกนั 

3.62 0.73 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

สามารถจัดสรรเวลาทาํกิจกรรมตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันไดดีข้ึน 

3.68 0.72 มาก 

รวม 3.69 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานความสามารถในการบริหารเวลา โดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา นสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานความสามารถในการบริหารเวลา ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

สามารถปรับตัวใหเขากับอาจารยไดดีข้ึน 

3.85 0.63 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

สามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ ไดดีข้ึน 

4.10 0.58 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

สามารถปรับตัวใหเขากับรุนพี/่ รุนนองไดดีข้ึน 

3.80 0.65 มาก 

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรสะทอนใหเหน็

วาตนเองสามารถทาํงานกับคนอื่นไดหรือไม 

4.03 0.71 มาก 

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรู เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น 

4.09 0.66 มาก 

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เพิ่มทักษะการทํางาน 

4.01 0.68 มาก 

7.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตมี

ความสามัคคี รักใครกลมเกลียวกนั 

3.95 0.70 มาก 

รวม 3.97 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน โดยรวมในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ 

เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจัก

ควบคุมอารมณของตนเอง 

4.00 0.66 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจัก

เปนผูฟงที่ดี 

4.09 0.62 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจัก

ทักษะสังคม 

4.09 0.64 มาก 

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักที่

จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

4.15 0.66 มาก 

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรชวยทําให

บุคลิกภาพของนิสิตดีข้ึน 

3.82 0.67 มาก 

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตเรียนรู

การปรับบุคลิกภาพของตน เพื่อการอยูรวมกันใน

สังคม 

4.03 0.68 มาก 

รวม 4.03 0.48 มาก 

 

 จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ โดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา นสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ ในระดับมากทกุขอ  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานการรูจักและเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง เปนรายขอ 

 

n = 280 การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง X  S.D 
ระดับการรับรู 

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรู และ

เขาใจวาตนเองมีบทบาทหนาที่อยางไรในแตละ

สถานการณ 

4.01 0.67 มาก 

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิต

ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.96 0.66 มาก 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพิม่ความสาํนกึ

ในการรับผิดชอบตอสังคม 

3.94 0.65 มาก 

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดใช

ความรูทางวิชาการของตนในการชวยชมุชน 

3.84 0.72 มาก 

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตได

เรียนรูการเปนผูนําและผูตามที่ด ี

4.01 0.63 มาก 

รวม 3.95 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยรวมในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 13  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนก

ตามเพศ 

 

เพศ 

ชาย (n = 33) หญิง (n = 247) การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D 

1.  ดานการเปดโลกทัศน 3.98 0.54 3.87 0.43 

2.  ดานการคนพบและรูจักตัวเอง 4.11 0.55 3.94 0.46 

3.  ดานความสามารถในการบริหารเวลา 3.81 0.60 3.68 0.58 

4.  ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน 4.11 0.44 3.95 0.45 

5.  ดานการพฒันาการทางดานบุคลิกภาพ 4.08 0.50 4.02 0.47 

6.  ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 3.99 0.50 3.95 0.50 

รวม 4.01 0.40 3.90 0.38 

 

 จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิงภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวานิสิตชายและนิสิตหญงิภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมากทุกดานเชนกัน 
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ตาราง 14  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนก

ตามชั้นป 

 

ชั้นป 

ชั้นปที ่1  

(n = 73) 

ชั้นปที ่2  

(n = 67) 

ชั้นปที ่3  

(n = 79) 

ชั้นปที ่4  

(n = 61) 

การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

1.  ดานการเปดโลกทัศน 3.94 0.43 3.82 0.45 3.82 0.41 3.96 0.47 

2.  ดานการคนพบและรูจัก

ตัวเอง 

3.98 0.50 3.94 0.43 3.89 0.47 4.05 0.48 

3.  ดานความสามารถในการ

บริหารเวลา 

3.78 0.52 3.66 0.59 3.59 0.56 3.76 0.64 

4.  ดานความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.02 0.48 3.99 0.43 3.89 0.45 4.01 0.42 

5.  ดานการพฒันาการทางดาน

บุคลิกภาพ 

4.10 0.49 4.03 0.49 3.96 0.47 4.04 0.46 

6.  ดานการรูจักและเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องตนเอง 

3.96 0.52 3.94 0.51 3.92 0.51 4.01 0.48 

รวม 3.96 0.40 3.90 0.38 3.85 0.38 3.97 0.38 

 

 จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 

1 ชั้นปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชั้นปที่ 4 รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมในระดบัมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปที ่1 

ชั้นปที ่2 ชัน้ปที่ 3 และชัน้ปที่ 4 รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมากทุกดานเชนกนั 
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ตาราง 15  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จาํแนกตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูง  

(n = 17) 

ปานกลาง  

(n = 157) 

ต่ํา 

(n = 106) 

การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D X  S.D 

1.  ดานการเปดโลกทัศน 3.74 0.44 3.91 0.46 3.86 0.41 

2.  ดานการคนพบและรูจักตัวเอง 3.88 0.44 3.99 0.45 3.93 0.51 

3.  ดานความสามารถในการบริหารเวลา 3.49 0.58 3.72 0.60 3.69 0.56 

4.  ดานความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

3.87 0.39 4.00 0.44 3.95 0.47 

5.  ดานการพฒันาการทางดาน

บุคลิกภาพ 

3.98 0.52 4.04 0.47 4.02 0.48 

6.  ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่

ของตนเอง 

3.76 0.47 4.03 0.48 3.87 0.53 

รวม 3.79 0.37 3.95 0.38 3.89 0.40 

 

 จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู ปานกลาง และต่ํา รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู ปานกลาง และต่ํา รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมาก

ทุกดานเชนกนั 
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 ตอนที่ 3  ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนสิติภาควิชา 
คหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 

 ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลความตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรของนิสิตภาควชิา 

คหกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรโดยรวมและเปนรายดาน โดยใชคาคะแนนเฉลีย่ ( X ) 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 16 ถึงตาราง 25 

 

ตาราง 16  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร n = 280 ระดับความตองการ 

 X  S.D  

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 4.11 0.60 มาก 

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ 4.06 0.50 มาก 

     2.1  กจิกรรมดานคุณธรรม 4.02 0.58 มาก 

     2.2  กจิกรรมดานทักษะการคิดและการเรียนรู 4.06 0.56 มาก 

     2.3  กจิกรรมดานทักษะเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

4.07 0.59 มาก 

     2.4  กจิกรรมดานพฒันาสุขภาพ 4.03 0.59 มาก 

3.  กจิกรรมเพือ่สังคม 4.24 0.65 มาก 

รวม 4.14 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา นิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรใน

ระดับมากทุกดาน 
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ตาราง 17  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมมหาวทิยาลัย   

เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมมหาวทิยาลยั 

X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมกาวแรกสูบัณฑติยุคใหม 4.22 0.81 มาก 

2.  กจิกรรมปฐมนิเทศคณะ 4.19 0.80 มาก 

3.  กจิกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย 4.01 0.84 มาก 

4.  กจิกรรมรองเพลงคณะ 3.97 0.88 มาก 

5.  กจิกรรมไหวครูมหาวิทยาลัย 4.22 0.78 มาก 

6.  กจิกรรมวนัพัฒนามหาวิทยาลัย 4.15 0.81 มาก 

7.  กจิกรรมรับนองใหมมหาวทิยาลยั 4.19 0.83 มาก 

8.  กจิกรรมรับนองใหมคณะ 4.15 0.86 มาก 

9.  กจิกรรม เขาแถวสงบัณฑิต งานพิธพีระราชทาน

ปริญญาบัตร 

4.10 0.88 มาก 

10.  กิจกรรมเขาแถวรับและสงเสด็จพระราชดําเนิน 

งานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

4.13 0.91 มาก 

11.  กิจกรรมวางพวงมาลาวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 3.84 0.84 มาก 

12.  กิจกรรมวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 4.00 0.85 มาก 

13.  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคการ

นิสิต (อบก.) และสมาชิกสภาผูแทนนิสิต (สส.) 

3.84 0.78 มาก 

14.  กิจกรรมวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

2 กุมภาพันธ 

3.86 0.83 มาก 

15.  กิจกรรมปจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย (ชั้นปสุดทาย) 4.38 0.75 มาก 

16.  กิจกรรมปจฉิมนิเทศคณะ (ชั้นปสุดทาย) 4.39 0.76 มาก 

17.  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ 4.21 0.77 มาก 

18.  กิจกรรมวันสถาปนาคณะ 4.16 0.75 มาก 

รวม 4.11 0.60 มาก 
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 จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมมหาวทิยาลยั โดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา นสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ตองการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกิจกรรมมหาวิทยาลยั ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 18  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานคุณธรรม เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ ดานคุณธรรม X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมจติสาธารณะ 4.15 0.73 มาก 

2.  กจิกรรมศาสนา 3.81 0.77 มาก 

3.  กจิกรรมเสริมสรางหลกัคดิเชิงคุณธรรม 3.97 0.75 มาก 

4.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางคานิยมที่ด ี 4.02 0.69 มาก 

5.  กจิกรรมพฒันาทักษะชวีติ 4.18 0.64 มาก 

6.  กจิกรรมการประยุกตปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 4.00 0.74 มาก 

7.  กจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 3.98 0.80 มาก 

8.  กจิกรรมเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.07 0.78 มาก 

รวม 4.02 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 18 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานคุณธรรม 

โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กจิกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดาน

คุณธรรม ในระดับมากทุกขอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

ตาราง 19  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานทักษะการคิดและการเรียนรู เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ ดานทกัษะการคดิและการเรียนรู X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมทกัษะภาษาตางประเทศ 4.13 0.77 มาก 

2.  กจิกรรมทกัษะ ไอ ท ี 4.08 0.77 มาก 

3.  กจิกรรมความคิดเชงิวิเคราะห 3.98 0.71 มาก 

4.  กจิกรรมความคิดสรางสรรค  4.27 0.68 มาก 

5.  กจิกรรมความคิดนวัตกรรม 4.06 0.72 มาก 

6.  กจิกรรมการคิดวิจารณญาณ  3.95 0.74 มาก 

7.  กจิกรรมประกวดทางดานการคิด 3.91 0.82 มาก 

8.  กจิกรรมสมรรถนะการเรียนรู 3.99 0.77 มาก 

9.  กจิกรรมทกัษะการนาํเสนอ 3.90 0.80 มาก 

10.  กิจกรรมสมาธิเพื่อการเรียนรู 4.00 0.80 มาก 

11.  กิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจ 4.17 0.77 มาก 

12.  กิจกรรมการพัฒนาทกัษะทางอาชีพ 4.28 0.71 มาก 

13.  กิจกรรมการเรียนรูภูมปิญญาทองถิน่ 4.03 0.78 มาก 

รวม 4.06 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 19 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานทกัษะการคิด

และการเรียนรู โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานทักษะการคิดและการเรียนรู ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 20  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานทักษะการเสรมิสรางความสมัพันธระหวางบุคคล เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ ดานทกัษะการเสริมสราง 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมการเสริมสรางทศันคติประชาธิปไตย 3.78 0.74 มาก 

2.  กจิกรรมพฒันาบุคลกิภาพ 4.15 0.75 มาก 

3.  กจิกรรมการทํางานเปนทีม 4.08 0.76 มาก 

4.  กจิกรรมทกัษะมนุษยสัมพันธ 4.19 0.72 มาก 

5.  กจิกรรมเสริมสรางประสบการณการทาํงาน 4.28 0.71 มาก 

6.  กจิกรรมวนิัยในตนเอง 4.04 0.75 มาก 

7.  กจิกรรมทกัษะการพูดในที่ชมุชน 4.00 0.78 มาก 

8.  กจิกรรมทกัษะการอยูรวมกับผูอ่ืน 4.06 0.81 มาก 

9.  กจิกรรมกาลเทศะ/ มารยาทสงัคม 4.11 0.73 มาก 

10.  กิจกรรมทักษะภาวะผูนํา 3.97 0.84 มาก 

11.  กิจกรรมความเปนสากล 4.05 0.79 มาก 

12.  กิจกรรมการสรางความสัมพนัธอันดีระหวางนิสิต 4.14 0.71 มาก 

รวม 4.07 0.59 มาก 

 

 จากตาราง 20 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานทกัษะการ

เสริมสรางความสัมพนัธระหวางบุคคล โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรดาน

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานทักษะการเสริมสรางความสัมพนัธระหวางบุคคล ในระดับ

มากทุกขอ  
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ตาราง 21  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะดานพัฒนาสุขภาพ เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะ ดานพัฒนาสุขภาพ X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมนนัทนาการ 4.22 0.76 มาก 

2.  กจิกรรมกฬีา 3.91 0.82 มาก 

3.  กจิกรรมพฒันาสมาธ ิ 3.84 0.77 มาก 

4.  กจิกรรมกฬีาเพื่อพฒันาสุขภาพ 4.04 0.72 มาก 

5.  กจิกรรมเพือ่พัฒนาสุขภาพจิต 4.13 0.74 มาก 

รวม 4.03 0.59 มาก 

 

 จากตาราง 21 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานพฒันาสุขภาพ 

โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะดาน

พัฒนาสุขภาพ ในระดับมากทุกขอ  
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ตาราง 22  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อสังคม        

เปนรายขอ 

 

n = 280 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานกิจกรรมเพื่อสังคม X  S.D 

ระดับ 

ความตองการ 

1.  กจิกรรมจติอาสา 4.18 0.76 มาก 

2.  กจิกรรมเพือ่คนดอยโอกาสทางสังคม 4.25 0.75 มาก 

3.  กจิกรรมบาํเพ็ญประโยชน 4.22 0.73 มาก 

4.  กจิกรรมทาํความดีเพื่อสังคม 4.29 0.69 มาก 

รวม 4.24 0.65 มาก 

 

 จากตาราง 22 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ดานกิจกรรมเพื่อสังคม โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวานิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง 23  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จําแนก

ตามเพศ 

 

เพศ 

ชาย (n = 33) หญิง (n = 247) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D 

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 4.06 0.64 4.12 0.59 

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ 3.96 0.53 4.07 0.50 

     2.1  กจิกรรมดานคุณธรรม 3.92 0.63 4.04 0.57 

     2.2  กจิกรรมดานทักษะการคิดและการเรียนรู 3.95 0.59 4.07 0.55 

     2.3  กจิกรรมดานทักษะเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3.99 0.61 4.08 0.59 

     2.4  กจิกรรมดานพฒันาสุขภาพ 3.87 0.78 4.05 0.56 

3.  กจิกรรมเพือ่สังคม 4.05 0.83 4.26 0.61 

รวม 4.02 0.59 4.15 0.51 

 

 จากตาราง 23 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิงภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนราย

ดาน พบวานิสิตชายและนิสิตหญิงภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมากทุกดานเชนกนั 
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ตาราง 24  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จําแนก

ตามชั้นป 

 

ชั้นป 

ชั้นปที ่1  

(n = 73) 

ชั้นปที ่2  

(n = 67) 

ชั้นปที ่3  

(n = 79) 

ชั้นปที ่4  

(n = 61) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 4.20 0.57 4.08 0.64 4.01 0.60 4.17 0.56 

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสราง

สมรรถนะ 

4.12 0.52 4.02 0.50 4.00 0.47 4.10 0.52 

2.1  กิจกรรมดานคุณธรรม 4.12 0.59 4.02 0.63 3.93 0.52 4.03 0.59 

2.2  กิจกรรมดานทักษะ     

การคิดและการเรียนรู 

4.11 0.55 3.97 0.52 3.99 0.56 4.17 0.60 

2.3  กิจกรรมดานทักษะ

เสริมสรางความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

4.12 0.60 4.00 0.57 4.01 0.62 4.17 0.55 

2.4  กิจกรรมดานพฒันา

สุขภาพ 

4.07 0.61 3.99 0.56 4.06 0.49 3.98 0.72 

3.  กจิกรรมเพือ่สังคม 4.26 0.71 4.32 0.65 4.23 0.58 4.13 0.65 

รวม 4.19 0.56 4.14 0.52 4.08 0.48 4.13 0.52 

 

 จากตาราง 24 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 

1 ชั้นปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปที ่1 

ชั้นปที ่2 ชัน้ปที่ 3 และชัน้ปที่ 4 ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมากทุกดานเชนกนั 
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ตาราง 25  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จําแนก

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูง  

(n = 17) 

ปานกลาง  

(n = 157) 

ต่ํา 

(n = 106) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D X  S.D 

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 3.98 0.58 4.16 0.57 4.06 0.63 

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ 3.82 0.43 4.09 0.49 4.05 0.53 

2.1  กิจกรรมดานคุณธรรม 3.84 0.37 4.04 0.56 4.03 0.63 

2.2  กิจกรรมดานทักษะการคิดและ

การเรียนรู 

3.80 0.46 4.11 0.57 4.02 0.55 

2.3  กิจกรรมดานทักษะเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3.80 0.55 4.10 0.57 4.07 0.62 

2.4  กิจกรรมดานพฒันาสุขภาพ 3.69 0.67 4.04 0.59 4.07 0.58 

3.  กจิกรรมเพือ่สังคม 3.88 0.61 4.27 0.59 4.25 0.71 

รวม 3.89 0.47 4.17 0.47 4.12 0.58 

 

 จากตาราง 25 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู ปานกลาง และต่ํา ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมใน

ระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ตองการเขารวมกจิกรรมเสริม

หลักสูตรในระดับมากทุกดานเชนกัน 
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 ตอนที่ 4  ผลการเปรยีบเทียบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ 
ชั้นปที่ศกึษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

 1.  ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรม

ศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ดังแสดงในตาราง 26 ถึงตาราง 29 

 

ตาราง 26  ผลการเปรยีบเทยีบการรับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา          

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

ชาย (n = 33) หญิง (n = 247) การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D 

t p 

1.  ดานการเปดโลกทัศน 3.98 0.54 3.87 0.43 1.293 0.197 

2.  ดานการคนพบและรูจักตัวเอง 4.11 0.55 3.94 0.46 1.890 0.060 

3.  ดานความสามารถในการบริหาร

เวลา 

3.81 0.60 3.68 0.58 1.211 0.227 

4.  ดานความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

4.11 0.44 3.95 0.45 1.841 0.067 

5.  ดานการพฒันาการทางดาน

บุคลิกภาพ 

4.08 0.50 4.02 0.47 0.590 0.556 

6.  ดานการรูจักและเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

3.99 0.50 3.95 0.50 0.416 0.678 

รวม 4.01 0.40 3.90 0.38 1.503 0.134 

 

 จากตาราง 26 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิง ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไมแตกตางกัน 
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ตาราง 27  ผลการเปรียบเทยีบการรับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา          

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามชัน้ป 

 

การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

แหลง 

ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม 1.105 3 0.368 1.908 0.129 

ภายในกลุม 53.299 276 0.193   

1.  ดานการเปดโลกทัศน 

รวม 54.404 279    

ระหวางกลุม 0.848 3 0.283 1.270 0.285 

ภายในกลุม 61.442 276 0.223   

2.  ดานการคนพบและรูจัก

ตัวเอง 

รวม 62.290 279    

ระหวางกลุม 1.748 3 0.583 1.730 0.161 

ภายในกลุม 92.949 276 0.337   

3.  ดานความสามารถใน      

การบริหารเวลา 

รวม 94.697 279    

ระหวางกลุม 0.843 3 0.281 1.385 0.247 

ภายในกลุม 55.993 276 0.203   

4.  ดานความสามารถใน      

การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

รวม 56.836 279    

ระหวางกลุม 0.709 3 0.236 1.042 0.374 

ภายในกลุม 62.599 276 0.227   

5.  ดานการพฒันาการทาง  

ดานบุคลิกภาพ 

รวม 63.308 279    

ระหวางกลุม 0.273 3 0.091 0.357 0.784 

ภายในกลุม 70.443 276 0.255   

6.  ดานการรูจักและเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องตนเอง 

รวม 70.716 279    

ระหวางกลุม 0.748 3 0.249 1.675 0.173 

ภายในกลุม 41.071 276 0.149   

รวม 

รวม 41.818 279    

 

 จากตาราง 27 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 

1 ชั้นปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชั้นปที่ 4 รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไม

แตกตางกนั 
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ตาราง 28  ผลการเปรียบเทยีบการรับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา          

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

แหลง 

ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม 0.557 2 0.278 1.431 0.241 

ภายในกลุม 53.848 277 0.194   

1.  ดานการเปดโลกทัศน 

รวม 54.404 279    

ระหวางกลุม 0.309 2 0.155 0.691 0.502 

ภายในกลุม 61.981 277 0.224   

2.  ดานการคนพบและรูจัก

ตัวเอง 

รวม 62.290 279    

ระหวางกลุม 0.796 2 0.398 1.175 0.310 

ภายในกลุม 93.900 277 0.339   

3.  ดานความสามารถใน      

การบริหารเวลา 

รวม 94.697 279    

ระหวางกลุม 0.412 2 0.206 1.011 0.365 

ภายในกลุม 56.424 277 0.204   

4.  ดานความสามารถใน      

การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

รวม 56.836 279    

ระหวางกลุม 0.060 2 0.030 0.131 0.878 

ภายในกลุม 63.248 277 0.228   

5.  ดานการพฒันาการทาง  

ดานบุคลิกภาพ 

รวม 63.308 279    

ระหวางกลุม 2.281 2 1.140 4.616* 0.011 

ภายในกลุม 68.435 277 0.247   

6.  ดานการรูจักและเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องตนเอง 

รวม 70.716 279    

ระหวางกลุม .542 2 0.271 1.818 0.164 

ภายในกลุม 41.277 277 0.149   

รวม 

รวม 41.818 279    

*p < .05 
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 จากตาราง 28 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน รับรูเกีย่วกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและเขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แตรับรูเกี่ยวกับเสริมหลักสูตร

ดานการเปดโลกทัศน ดานการคนพบและรูจักตัวเอง ดานความสามารถในการบริหารเวลา  

ดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน และดานการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ  

ไมแตกตางกนั 

 

ตาราง 29  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนรายคู 

 

  ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสงู 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต่าํ 

 X  3.76 4.03 3.87 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู 3.76    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปานกลาง 

4.03 
  * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 3.87    

*p < .05 

 

 จากตาราง 29 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องตนเองตางกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง 

 

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควชิา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา และผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรียน ดังแสดงในตาราง 30 ถึงตาราง 32 
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ตาราง 30  ผลการเปรียบเทยีบความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชา  

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

ชาย (n = 33) หญิง (n = 247) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

X  S.D X  S.D 

t p 

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 4.06 0.64 4.12 0.59 -0.575 0.566 

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ 3.92 0.63 4.04 0.57 -1.033 0.303 

2.1  กิจกรรมดานคุณธรรม 3.95 0.59 4.07 0.55 -1.195 0.233 

2.2  กิจกรรมดานทักษะการคิดและ

การเรียนรู 

3.99 0.61 4.08 0.59 -0.809 0.419 

2.3  กิจกรรมดานทักษะเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3.87 0.78 4.05 0.56 -1.610 0.108 

2.4  กิจกรรมดานพฒันาสุขภาพ 3.96 0.53 4.07 0.50 -1.213 0.226 

4.  กจิกรรมเพือ่สังคม 4.05 0.83 4.26 0.61 -1.444 0.157 

รวม 4.02 0.59 4.15 0.51 -1.366 0.173 

 

 จากตาราง 30 แสดงวา นิสิตชายและนิสิตหญิง ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไมแตกตางกัน 
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ตาราง 31  ผลการเปรียบเทยีบความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชา  

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จาํแนกตามชัน้ป 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
แหลง 

ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม 1.523 3 0.508 1.423 0.236 

ภายในกลุม 98.465 276 0.357   

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

 

รวม 99.987 279    

ระหวางกลุม 1.316 3 0.439 1.304 0.273 

ภายในกลุม 92.826 276 0.336   

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสราง

สมรรถนะ 

รวม 94.142 279    

ระหวางกลุม 1.822 3 0.607 1.961 0.120 

ภายในกลุม 85.479 276 0.310   

2.1  กิจกรรมดานคุณธรรม 

รวม 87.302 279    

ระหวางกลุม 1.428 3 0.476 1.383 0.248 

ภายในกลุม 95.024 276 0.344   

2.2  กิจกรรมดานทักษะการ

คิดและการเรียนรู 

 รวม 96.452 279    

ระหวางกลุม 0.450 3 0.150 0.423 0.736 

ภายในกลุม 97.881 276 0.355   

     2.3  กจิกรรมดานทักษะ  

            เสริมสรางความ 

            สัมพนัธระหวางบุคคล รวม 98.331 279    

ระหวางกลุม 0.820 3 0.273 1.085 0.356 

ภายในกลุม 69.491 276 0.252   

     2.4  กจิกรรมดานพฒันา  

            สุขภาพ 

รวม 70.311 279    

ระหวางกลุม 1.160 3 0.387 0.926 0.428 

ภายในกลุม 115.227 276 0.417   

4.  กจิกรรมเพือ่สังคม 

รวม 116.387 279    

ระหวางกลุม 0.488 3 0.163 0.602 0.614 

ภายในกลุม 74.602 276 0.270   

รวม 

รวม 75.090 279    
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 จากตาราง 31 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 

1 ชั้นปที่ 2 ชัน้ปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไม

แตกตางกนั 
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ตาราง 32  ผลการเปรียบเทยีบความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชา  

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมและรายดาน จาํแนกตามผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
แหลง 

ความแปรปรวน 

SS df MS F p 

ระหวางกลุม 1.010 2 0.505 1.413 0.245 

ภายในกลุม 98.978 277 0.357   

1.  กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

 

รวม 99.987 279    

ระหวางกลุม 0.616 2 0.308 0.912 0.403 

ภายในกลุม 93.526 277 0.338   

2.  กจิกรรมเพือ่เสริมสราง

สมรรถนะ 

รวม 94.142 279    

ระหวางกลุม 1.840 2 0.920 2.981 0.052 

ภายในกลุม 85.462 277 0.309   

2.1  กิจกรรมดานคุณธรรม 

รวม 87.302 279    

ระหวางกลุม 1.415 2 0.708 2.062 0.129 

ภายในกลุม 95.037 277 0.343   

2.2  กิจกรรมดานทักษะการ

คิดและการเรียนรู 

 รวม 96.452 279    

ระหวางกลุม 2.080 2 1.040 2.994 0.052 

ภายในกลุม 96.251 277 0.347   

     2.3  กจิกรรมดานทักษะ  

            เสริมสรางความ 

            สัมพนัธระหวางบุคคล รวม 98.331 279    

ระหวางกลุม 1.134 2 0.567 2.271 0.105 

ภายในกลุม 69.176 277 0.250   

     2.4  กจิกรรมดานพฒันา  

            สุขภาพ 

รวม 70.311 279    

ระหวางกลุม 2.296 2 1.148 2.788 0.063 

ภายในกลุม 114.091 277 0.412   

4.  กจิกรรมเพือ่สังคม 

รวม 116.387 279    

ระหวางกลุม 1.255 2 0.628 2.355 0.097 

ภายในกลุม 73.835 277 0.267   

รวม 

รวม 75.090 279    
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 จากตาราง 32 แสดงวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และแตละดานไม

แตกตางกนั  

 
 ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูร สรุปไดดังนี ้

 1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเปนสิ่งที่ดีมาก ทาํใหนิสิตมีประสบการณมากขึ้น 

และสามารถปรับตัวใหเขากบัผูอ่ืนไดดีข้ึน 

 2.  ควรประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ใหมากขึ้นเพื่อใหนสิิตทราบอยางทั่วถงึ เพราะบาง

กิจกรรมนาสนใจและมีประโยชนแกนิสิตมาก แตไมไดรับรูขาวสารจึงทําใหพลาดโอกาสเขารวม

กิจกรรมนัน้ 

 3.  ควรใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยไมเสียเวลาเรียน 

 4.  นอกจากกจิกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยบงัคับแลว ยงัมกีิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายทีจ่ะ

ชวยพัฒนาทักษะความสามารถใหกับนิสิต 

 5.  อยากใหมหาวิทยาลัยมกีารบันทึกการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตอยาง

เปนระบบและถูกตอง เพราะบางครั้งการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตไมไดรับการบันทึก 

และบางกจิกรรมของคณะไมไดใหชั่วโมงกิจกรรมอยางที่แจงไว 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื่อง การรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยมีความมุงหมายของการวิจยั วธิีการดําเนนิการวิจยั 

การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดงันี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพือ่ศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิต

ปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ ชัน้ปที่ศึกษา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 ประจําปการศึกษา 2554 

จาก 4 สาขาวชิา ไดแก สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาพฒันาการ

ครอบครัวและเด็ก และสาขาศิลปสัมพันธ จํานวนทั้งสิน้ 280 คน  

 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวย   

  2.1  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานการเปดโลกทัศน ดานการคนพบและรูจักตัวเอง ดานความสามารถ

ในการบริหารเวลา ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ 

และดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง จาํนวน 32 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.939 

  2.2  ความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดแก กิจกรรมมหาวทิยาลยั กิจกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะ และ

กิจกรรมเพื่อสังคม จาํนวน 60 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.969 
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  2.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแบบสอบถามปลายเปด (open ended) เพื่อให

ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ และไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางเสร ี

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะหดวยวิธีการทางสถิติดังนี ้

 1.  วิเคราะหขอมูลการรับรู และความตองการในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยหาคาคะแนนเฉลีย่ และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  เปรียบเทยีบการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร และความตองการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามเพศ  

ดวยการทดสอบท ีจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา และผลสัมฤทธิท์างการเรียน ดวยการวิเคราะห 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิจึงทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ 

 3.  การวิเคราะห และจัดกลุมคําตอบความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร แลวนาํเสนอเปน

ความเรียง 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเรื่องการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรากฏผลดังนี ้

 1.  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม

หลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรทุกดานในระดับมาก 

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลกัสตูรของนิสิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา 

  1)  นิสิตชาย และนิสิตหญงิภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 

  2)  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศึกษาในชั้นปตางกัน 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 
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  3)  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนตางกนั รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาในแตละดาน

พบวา นิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและ

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบ

ความแตกตาง 

 3.  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาแตละดาน พบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทกุดานในระดับมาก  

 4.  การเปรียบเทียบความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนสิิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา 

  1)  นิสิตชายและนิสิตหญงิ ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 

  2)  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศึกษาในชั้นปตางกัน 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 

  3)  นิสิตภาควชิาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนตางกนั ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกัน  

 

การอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจยัดังนี ้

 

 1.  การรับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรโดยรวมในระดับมาก เมือ่พิจารณาแตละดานพบวา นิสิตรับรู

เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรในระดับมากทุกดาน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะนิสิตมีความคาดหวงัและ

ใหคุณคา ความสําคัญกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลยักําหนดขึ้น ซึ่งนิสิตทุกคนจะได

รับรูจากการเขารวมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหมทีท่างมหาวิทยาลยัจัดขึ้น และกาํหนดให

นิสิตทุกคนตองเขารวมโครงการ นอกจากนี้นิสิตทุกคนจะไดรับเอกสารคูมือ “โครงการกาวแรกสู

บัณฑิตยุคใหม กิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งจดัทําขึ้นเพื่อ
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เปนคูมือสําหรบันิสิตในการทําความเขาใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการเปน

นิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ตามนโยบายการสงเสริมใหนิสิตไดรับทักษะและประสบการณ

การเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ซึง่ประเดน็สําคัญทีน่ิสิตจะไดรับรูจากการเขารวม

โครงการและจากการศึกษาคูมือคือ มหาวทิยาลยัไดกําหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 15 กิจกรรม รวม 100 หนวยชั่วโมง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะชวยเสริมสรางศกัยภาพและพฒันาบุคลกิภาพเพื่อใหนิสิตที่จะจบ

การศึกษาถึงพรอมซ่ึงการเปนบัณฑิตที่สมบูรณ เปนทรพัยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศใน

อนาคต ดังที่ เติมศักดิ์  คทวนิช (2549: 128-130) ไดอธิบายไววา การรับรูของแตละบุคคลขึ้นอยู

กับความคาดหวงั (expectation) ตอส่ิงเรา โดยทั่วไปบคุคลมักมีความคาดหวงัตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ 

หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งลวงหนา ความคาดหวงันี้เองที่ทาํใหบุคคลเกิดความสนใจทีจ่ะ

รับรูตอส่ิงเราหรือสถานการณนั้นๆ มากกวาการไมมีความคาดหวัง และขึ้นอยูกับการใหคุณคา 

(value) ตอส่ิงที่รับรู ส่ิงเราใดที่บุคคลใหคุณคาและความสําคัญ ส่ิงเรานัน้จะสามารถเพิ่มความ

สนใจและใสใจที่จะรับรูใหมากขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ น้าํทพิย  บุญเติม (2552: 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาการรบัรูและความตองการของนักศกึษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัเซนตจอหน พบวานักศึกษารับรูเกี่ยวกับกจิกรรมนักศึกษาโดยรวมในระดับมาก 

 

  1.1  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการเปดโลกทัศน  

   จากผลการวิจยัพบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานการเปดโลกทัศนในระดับมาก กลาวคือ นสิิตรับรูวาการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูรทําใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับเพื่อนๆ ทําใหไดแงคิดมุมมองที่

หลากหลาย ไดเรียนรูการแกปญหาจากสภาพจริง ไดพัฒนาสติปญญา ไดเรียนรูวธิีการทํางาน

รวมกับนิสิตรุนพี่รุนนอง ทําใหมีความคิดแปลกใหม ไมเปนคนยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกนิไป ได

เรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับอาจารย และไดเรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับนสิิตตางคณะ เปนตน 

แสดงวามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดสอดคลองกับปรัชญากิจกรรม

นิสิต ดังที่ วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538: 63-64) ไดกลาวไววา กิจกรรมนสิิตควรเปด

โอกาสใหนิสิตมีประสบการณดานการทาํงานรวมกบักลุม สามารถเสนอความคิดเหน็ กลาแสดง

ตน พัฒนาความเปนผูนาํ เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนิสิต รูจักการอยูและการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน รูจักฝกหัดการทํางานอยางเปนระบบ และฝกความคิดตลอดจนการตดัสินใจอยางมี

เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จีรวฒัน  วีรังกร (2542: ออนไลน); พีระ  เกษแกว (2542: 

ออนไลน) ที่กลาววาผลจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทาํใหนิสิตมโีลกทศันของตนเองกวางขึ้น 
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กลาวคือ เมื่อนิสิตมีโอกาสทํางานรวมกับบุคคลอื่นจะทาํใหไดรับความคิดแปลกใหม อัน

เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพนัธระหวางกัน การไดประชุมถกเถยีงกันจะทําใหนิสิตไมเปนคนยึดมั่น

ถือม่ันในตนเองมากเกนิไป ขณะเดียวกนัทาํใหไดแงคิดมมุมองที่หลากหลาย รวมถึงไดพัฒนา

สติปญญาอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตตมิา  เจริญหิรัญ (2539: 88) ที่ศึกษาสภาพ

ของการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาและความคิดเหน็เกีย่วกับประโยชนของกิจกรรมนกัศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวากิจกรรมนักศึกษาชวยใหกลา

ตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยความมั่นใจมากขึ้น ในระดับมาก 

 

  1.2  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการคนพบและรูจักตนเอง  

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานการคนพบและรูจักตนเองในระดับมาก กลาวคือ นิสิตรูวา

ตนเองชอบทํากิจกรรมรวมกบับุคคลอื่นหรอืไม ไดมีโอกาสรับรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง รูวา

ตนเองชอบทํางานลักษณะใด เชน วางแผน ลงมือปฏิบตัิ ติดตอส่ือสาร รูวาตนเองมคีวามถนัดหรอื

มีทักษะดานใด เชน การพูด การฟง การคดิ การประสานงาน รูวาตนเองมีลักษณะนสัิยอยางไร 

และรูวาควรปรับปรุงตัวเองอยางไร ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวทิยาลยัจัดขึ้น

มีความหลากหลาย มุงเนนใหนิสิตไดทํากจิกรรมรวมกับบุคคลอื่นๆ ทัง้ที่เปนนิสิต ครูอาจารย 

เจาหนาที ่จึงมีสวนทําใหนสิิตไดรูวาตนเองมีความชอบอยางไร หรือลักษณะนิสัยอยางไรจากการ

ทํากจิกรรมรวมกับบุคคลอื่น ดังที ่วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538: 63-64) ไดกลาวไววา 

กิจกรรมนิสิตควรสงเสริมใหนิสิตแตละคนรูจักตนเองมากขึ้น โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ อันเปน

ผลใหแตละคนสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม รางกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะสู

ความเปนผูใหญที่สมบูรณมากยิง่ขึ้น ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ จีรวฒัน  วีรังกร (2542: ออนไลน); 

พีระ  เกษแกว (2542: ออนไลน) ที่กลาววาผลจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทาํใหนสิิตมีโอกาส

ประเมินตนเองวา จุดเดนจุดดอยของตัวเองมีอะไรบาง บางคนจะทราบไดเลยวาจริงๆ แลวตัวเองมี

ความถนัดอะไร ชอบอะไร เชน บางคนอาจจะพบวาชอบทํางานดานการวางแผน ดานการพูด  

ดานการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ฯลฯ แตขณะเดียวกันก็อาจจะพบวา ตวัเองอาจเปนคนแข็ง

กระดางจนเกนิไป เปนคนคดิมาก เขากับใครๆ ไดยาก ซึ่งหากไมเขารวมกิจกรรมอาจจะทาํใหรูจัก

ตนเองชาเกนิไป สงผลใหมีโอกาสในการพฒันาจุดดอยของตนเองชาตามไปดวย ซึ่งผลการวิจยั

สอดคลองกับ กรกช  ศิริ (2536: 57) ที่ศึกษาปญหาและความตองการของนิสิตเกีย่วกับการเขา

รวมกิจกรรมนสิิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวานสิิตมีความคิดเห็นวา

กิจกรรมนิสิตชวยใหนิสิตรูจกัตนเองดีข้ึน ในระดับมาก  
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  1.3  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความสามารถในการบริหารเวลา  

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานความสามารถในการบรหิารเวลา ในระดับมาก กลาวคือ 

นิสิตรูจักแบงเวลาใหแตละกจิกรรมของตนเองอยางเหมาะสม เชน การเรียน กิจกรรมครอบครัว 

กิจกรรมกับเพือ่น ทําใหนิสิตสามารถจัดสรรเวลาทาํกิจกรรมตางๆ ในชวีิตประจําวนัไดดีข้ึน และทาํ

ใหนิสิตสามารถทําหลายสิ่งหลายอยางในเวลาเดียวกนั ทั้งนี้เพราะการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร

สวนใหญตองทํานอกเวลาเรยีน หรือทาํในวันหยุดเสารอาทิตย ซึ่งนิสิตจะตองแบงเวลาให

เหมาะสมเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการเรียน ครอบครัว หรือการพกัผอนมากจนเกนิไป ซึ่งกิจกรรม

เสริมหลักสูตรจะชวยฝกใหนสิิตรูจักแบงเวลาสําหรับการทํากจิกรรมตางๆ ใหเหมาะสมได  

ดังแนวคดิของ จีรวัฒน  วีรังกร (2542: ออนไลน); พีระ  เกษแกว (2542: ออนไลน) ที่กลาววาผล

จากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทําใหนิสิตรูจกัแบงเวลาในแตละกิจกรรมของตนเองอยางเหมาะสม 

เชน ตองมีเวลาใหแกตนเองในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสวนตัว กิจกรรมครอบครัว และ

กิจกรรมนิสิตทีต่องรับผิดชอบ การเขารวมกจิกรรมนิสิตจะชี้ใหเหน็วา ถาตองทําหลายสิง่หลายอยาง

ในเวลาเดียวกนั นิสิตจะมีศกัยภาพเพยีงใด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ กิตติมา  เจริญหิรัญ 

(2539: 83) ที่ศึกษาสภาพของการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน

ของกิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็วากิจกรรม

นักศึกษาชวยใหนักศกึษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในระดับมาก 

 

  1.4  การรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสรมิหลักสูตรดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน  

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ในระดับมาก เชน 

นิสิตรับรูวาการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูรทําใหนิสิตสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ ไดดีข้ึน 

ทําใหนิสิตไดเรียนรู เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น ทั้งนี้เพราะกจิกรรมเสริมหลักสูตร

เปนกิจกรรมทีน่ิสิตตองทาํรวมกับผูอ่ืน ซึ่งทาํใหนิสิตไดประเมินตนเองวาทาํงานกับคนอ่ืนไดหรือไม 

สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นและสถานการณตางๆ ไดดีเพียงใด อีกทัง้ชวยใหมีทกัษะในการ

ทํางานเพิม่ข้ึนอันเนื่องจากประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืนนัน่เอง ดังที่ จีรวฒัน  วีรังกร 

(2542: ออนไลน); พีระ  เกษแกว (2542: ออนไลน) ไดกลาววาผลจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทาํ

ใหนิสิตตองทาํงานรวมกับผูอ่ืน จึงจําเปนตองปรับตนเองใหเขากันไดกับบุคคลที่หลากหลาย 

เพื่อใหงานที่รับผิดชอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย ดังนัน้เมื่อตองทาํงานรวมกับผูอ่ืนที่มี

ธรรมชาติและลักษณะทีห่ลากหลาย จะสะทอนใหเห็นวาตนเองสามารถทํางานกับคนอ่ืนไดหรือไม 
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ซึ่งการทํากิจกรรมจะเปนโอกาสสําคัญที่ทาํใหไดเรียนรู และเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล

มากขึ้น คนทีม่ีความเขาใจธรรมชาติมนษุยมากเทาใดยอมประสบปญหาในการทาํงานนอย ซึ่ง

กิจกรรมนิสิตจะชวยในประเด็นนี้ไดมาก ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจยัของ กิตติมา  เจริญหิรัญ 

(2539: 82-86) ที่ศึกษาสภาพของการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและความคิดเหน็เกีย่วกับ

ประโยชนของกิจกรรมนกัศึกษาของนักศกึษามหาวทิยาลัยรังสิต พบวานักศึกษามคีวามคิดเหน็วา

กิจกรรมนกัศึกษาชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางบคุคล ชวยสรางความสามัคคีระหวางหมู

คณะ ชวยทาํใหมีประสบการณในการทาํงานเพิ่มข้ึน ในระดับมาก 

 

  1.5  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ  

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานพฒันาการทางดานบุคลิกภาพในระดับมาก กลาวคือ นสิิต

รูจักยอมรับความคิดเหน็ของบุคคลอื่น รูจักเปนผูฟงที่ดี รูจักทักษะสังคม เรียนรูการปรับบุคลิกภาพ

ของตนเพื่อการอยูรวมกันในสังคม รูจักควบคุมอารมณของตนเอง และชวยทําใหบุคลิกภาพของ

นิสิตดีข้ึน เปนตน ทัง้นี้อาจเปนเพราะกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้นมกีิจกรรม

เกี่ยวกับการพฒันาบุคลกิภาพดวย ซึง่อยูในหมวดกิจกรรมเสริมหลักสตูรดานกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะ ดานทกัษะการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบคุคล แสดงวามหาวิทยาลยั

ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดสอดคลองกับปรัชญากิจกรรมนิสิต ดังที่ วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา 

(2538: 63-64) ไดกลาวไววา กิจกรรมนิสิตควรพัฒนานสิิตใหเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพ มีความ

สามัคคี มีความประพฤตทิี่ดีงามสอดคลองกับลักษณะของวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ จีรวัฒน  วีรังกร (2542: ออนไลน); พีระ  เกษแกว (2542: ออนไลน) ที่กลาววาผลจากการเขา

รวมกิจกรรมนสิิตจะสอนใหนิสิตรูจักควบคุมอารมณของตนเอง รูจักเปนผูฟงที่ด ีรูจักทักษะสังคม 

รูจักที่จะยอมรับความคิดเหน็ของบุคคลอื่น ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตชวยปรับแตงบุคลิกภาพของนิสิต

ใหดูดีเสมอ ซึ่งสอดคลองกบัผลการวิจยัของ กิตติมา  เจริญหิรัญ (2539: 82) ที่ศึกษาสภาพของ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของกิจกรรมนกัศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวากิจกรรมนักศึกษาชวยพัฒนาจิตใจ

ใหรูจักเสียสละอดทน ในระดับมาก 
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  1.6  การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง 

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

รับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิตรูและเขาใจวาตนเองมีบทบาทหนาที่อยางไรในแตละสถานการณ ไดเรียนรู

การเปนผูนาํและผูตามที่ด ีปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม เพิม่ความสาํนกึใน

การรับผิดชอบตอสังคม และไดใชความรูทางวิชาการของตนในการชวยชุมชน เปนตน ซึง่

สอดคลองกับแนวคิดของ จรีวัฒน  วีรังกร (2542: ออนไลน); พีระ  เกษแกว (2542: ออนไลน) ที่

กลาววาผลจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตทําใหนิสิตการรูจักและเขาใจคําวาบทบาท และรูจักการใช

บทบาทในการเขารวมกิจกรรมนิสิตไดอยางเหมาะสม เนือ่งจากแตละคนจะตองดาํรงตําแหนงใน

บทบาทใดบทบาทหนึง่ ในแตละบทบาทจะมีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกนัไป บางคนมี

บทบาทเปนผูนํากลุม บางคนมีบทบาทเปนรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ เมื่ออยูในบทบาทใด

ก็จะตองเรียนรูและเขาใจในบทบาทของตนเอง กลาวคือ ในแตละวนับคุคลอาจจะมบีทบาทใน

ฐานะนิสิต ฐานะศิษยของครู ฐานะลูกของพอแม ดงันัน้ ถาบุคคลไมเขาใจคําวาบทบาท ก็อาจจะ

ดําเนนิสิ่งที่เรียกวา ผิดบทบาท อันจะนาํมาซึ่งความขัดแยงในภายหลัง เพราะฉะนั้นผูที่เขารวม

กิจกรรมนิสิตจะไดรับประสบการณในสวนนี้เปนอยางมาก เชนเดยีวกบัผลการวิจยัของ กิตติมา  

เจริญหิรัญ (2539: 82) ที่ศึกษาสภาพของการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชนของกิจกรรมนกัศึกษาของนักศกึษามหาวทิยาลัยรังสิต พบวานักศึกษามคีวามคิดเหน็วา

กิจกรรมนกัศึกษาชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนคนทีม่ีคณุภาพของสังคม ชวยสงเสรมิการเปนผูนาํ

และการทาํงานรวมกนั รูจักการเปนผูนาํและผูตามที่ด ีทาํใหสามารถนาํเอาวิชาความรูไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในสังคม ในระดับมาก 

 

 2.  ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

 

  2.1  ความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานกจิกรรมมหาวทิยาลัย  

   จากผลการวิจยัพบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรดานกิจกรรมมหาวทิยาลยั ในระดับมาก ทัง้นี้อาจเปนเพราะ

กิจกรรมมหาวทิยาลยัประกอบดวยกิจกรรมที่มีความสาํคัญตอทั้งนิสิตใหม นิสิตปจจุบัน และนิสิต

ที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมรับนองใหม กิจกรรมกาวแรกสูบัณฑิต
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ยุคใหม กิจกรรมปจฉิมนิเทศ (ชั้นปสุดทาย) กิจกรรมไหวครู ซึ่งกจิกรรมปฐมนิเทศ กจิกรรมตอนรับ

นองใหม และกิจกรรมกาวแรกสูบัณฑิตยคุใหม เปนกิจกรรมสําหรับนสิิตชั้นปที ่1 จดัขึ้นเพื่อเตรียม

ความพรอมในกับนิสิตใหมสามารถปรับตัวใหเขาสภาพแวดลอมของการเรียนในมหาวิทยาลัยไดดี

ข้ึน ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2542: 221) ไดกลาวไววากจิกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับนองใหมลวน

แลวแตมีวัตถปุระสงคเพื่อชวยใหนักศึกษาใหมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลยัไดอยางรวดเรว็ ใหนักศึกษารุนพี่ไดสรางความอบอุนและความประทับใจใหนกัศึกษา

รุนนอง เสริมสรางความสามคัคีและความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกนั รวมถงึชวยพัฒนา

นักศึกษาในดานสงัคม อารมณ รางกาย และจิตใจ และสงเสรมิทํานบุํารุงประเพณอัีนดีงามของ

มหาวิทยาลยัและวัฒนธรรมของชาติอีกดวย สวนกิจกรรมปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตชั้นปสุดทายนัน้ 

มีความสาํคัญตอนิสิตที่จะสาํเร็จการศึกษา เพราะเปนกจิกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตชัน้ปสุดทายได

รับทราบแนวทางการสรางความสุขและความสาํเร็จในการทํางาน การปฏิบัติตนใหสามารถเปนที่

พึ่งของตนเอง ครอบครัว และสังคมได และสามารถนาํแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชในการ

ทํางานและชีวติประจําวนั ซึง่จะทําใหนิสิตกาวไปสูโลกของการทํางานไดอยางมัน่ใจ ตลอดจนเปน

การสรางความรัก ความผูกพันอนัดีระหวางนิสิตชั้นปสุดทายกับคณาจารย และนิสิตรุนนอง  

ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ ผุสดี  กวางวทิยากุล (2553: 53) ที่ศึกษาความตองการรปูแบบการจัด

กิจกรรมนกัศึกษาของนักศกึษาระดับช้ันปที ่3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ จังหวัดเชียงใหม พบวานักศกึษามีความตองการเขารวมกิจกรรมการจัดงาน

ไหวครูของคณะ ในระดับมาก เชนเดยีวกบั สุรศักดิ์  ไชยวัง (2552: 56) ที่ศึกษาความตองการใน

การจัดกิจกรรมนักศึกษาของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวานักศึกษา

ตองการใหมีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม ในระดับมาก  

 

  2.2  ความตองการเขารวมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

   2.2.1  จากผลการวิจยัพบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะดาน

คุณธรรมในระดับมากทุกกิจกรรม เชน กิจกรรมพัฒนาทกัษะชวีิต กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรม

ศาสนา ซึ่งสะทอนวานิสิตเหน็ความสําคัญของทักษะชีวติ อันเปนความสามารถของบุคคลที่จะ

จัดการกับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสงัคมปจจุบนั และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวใน

อนาคต นอกจากนี ้ยงัตองการพัฒนาจิตสาํนึกเพื่อสวนรวม รวมถงึการมีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรัก ความเอื้ออาทรตอคนอ่ืน และการกระทาํที่ไมเสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม 

ประเทศชาต ิตลอดจนการทําประโยชนเพื่อสังคม ลดความขัดแยงและใหขวัญและกําลงัใจตอกนั
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เพื่อใหสังคมเปนสุข ดังที่ เทพ  สงวนกิตตพิันธ (2545: 58) ไดอธิบายไววา ทักษะชีวติเปน

คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจติวิทยา (phychosocial competence) ทีเ่ปนทกัษะ

ภายในที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต เพือ่ใหอยูรอดปลอดภัย 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซึ่งศนูยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดจัดทําโครงการ “คิดดี ทําได” เปนโครงการที่สนับสนนุและสงเสริม

ใหนิสิตมุงมัน่ที่จะทําความดี มีจิตใจเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งจะเปนประสบการณที่

สําคัญตอการใชชีวิตในอนาคตภายหลังสาํเร็จการศึกษา และเปนพลเมืองทีม่ีคุณภาพตอสังคม

ตอไป โดยนิสิตตองกระทาํดวยความตั้งใจของตัวนิสิตเอง เชน เก็บส่ิงของ ซึง่เปนของผูอ่ืนคืน

เจาของ การชวยเหลือคนพกิารขามถนน การบริจาคทรพัยส่ิงของ แลวนิสิตก็บนัทึกขอมูลการทาํ

ความดีลงในสมุดบันทกึ โดยคะแนนความดี 50 คะแนน แลกชั่วโมงกิจกรรมได 1 ชั่วโมง 

สอดคลองกับผลการวิจยัของน้าํทพิย  บุญเติม (2552: 53) ที่ศึกษาการรับรูและความตองการของ

นักศึกษาตอการเขารวมกจิกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัเซนตจอหน พบวานักศึกษาตองการให

มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทองถิน่ กิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดดนตรีพืน้บานสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสอน

ทักษะดนตรีไทย ในระดับมาก 

 

   2.2.2  จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกจิกรรมเพือ่เสริมสรางสมรรถนะดาน

ทักษะการคิดและการเรียนรู ในระดับมากทุกกิจกรรม เชน กจิกรรมการพัฒนาทกัษะทางอาชพี 

กิจกรรมความคิดสรางสรรค กิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจ กิจกรรมทักษะภาษาตางประเทศ 

เปนตน ทัง้นี้อาจเปนเพราะนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร ประกอบดวยนิสิตหลายสาขาวิชา ไดแก 

สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาพฒันาครอบครัวและเด็ก และ

สาขาศิลปสัมพันธ ซึง่นิสิตทกุคนตองเรียนวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมนอยกวา 30 

หนวยกิต (คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจาํวัน ศิลปะการดําเนนิชีวิต การใชทรัพยากร 

หองสมุด เปนตน) หมวดวิชาเฉพาะบังคับกลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 24 หนวยกิต (ฟสิกส 

เคมี ชีววิทยา เปนตน) และหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาคหกรรมศาสตร 26 หนวยกิต (การจัดการ

ทรัพยากรบานเรือนและการบริโภค หลักการประกอบอาหาร การจัดการเครื่องแตงกาย เปนตน) 

รวมเวลาทัง้สิน้ประมาณ 4 ภาคเรียน (2 ปการศึกษา) แลวจึงจะไดเรียนวชิาเฉพาะเลือกของ

สาขาวิชาทีเ่ลอืกเรียน จึงอาจทําใหนิสิตรูสึกวามีเวลาเรียนวิชาเฉพาะสาขานอยเกนิไป ทาํใหมี
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ความรูความสามารถสาํหรับการประกอบอาชีพนอยเกินไป จึงมีความตองการเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวในระดับมาก ดงัที ่นรนิต ิ เศรษฐบุตร (กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ. 2540: 36; อางอิงจาก   

นรนิต ิ เศรษฐบุตร. 2538) ไดใหขอคิดวา กิจกรรมนิสิตมีประโยชนตอนิสิตที่มีสวนรวมเปนอยาง

มากในหลายดาน กิจกรรมนิสิตเปนการสรางคุณภาพ บุคลิกภาพใหแกนิสิต เปนเสมือนสวนหนึง่

ของการสรางคนใหเปนคนตามที่ตองการ การทํากจิกรรมเปนการเรียนรูโดยการกระทํา นิสิตจะได

ตําราเลมใหญที่สอนประสบการณชีวิตใหกับเขา ส่ิงที่ปรากฏออกมาคือเมื่อนิสิตกาวออกจากรั้ว

มหาวิทยาลยั เขาจะประสบความสาํเร็จเร็วมาก ไมวาสาขาวิชาชพีใดก็ตาม หนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนก็ใหการตอนรับ สอดคลองกับผลการวิจยัของน้าํทพิย  บุญเติม (2552: 51)  

ที่ศึกษาการรบัรูและความตองการของนกัศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

เซนตจอหน พบวานักศึกษาตองการใหมหาวทิยาลยัจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ในระดับมาก 

 

   2.2.3  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ดานทักษะเสริมสรางความสมัพันธ

ระหวางบุคคล พบวานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ดานทักษะเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ในระดับมากทุกกิจกรรม เชน กจิกรรมเสริมสรางประสบการณการทํางาน กิจกรรม

ทักษะมนษุยสมัพันธ กิจกรรมการทาํงานเปนทมี แสดงวานิสิตเห็นคุณคาและความสําคัญของการ

เตรียมความพรอมใหกับตนเองเพื่อการทาํงานหรือประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา รวมถงึ

พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่นดวย อันจะสงผลใหนิสิตไดพัฒนาตนเองใหมี

ศักยภาพเพิ่มข้ึน และอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับที่ สิริอร  วิชชาวุธ 

(2549: 7-8; อางอิงจาก Alderfer. 1969)  ไดอธิบายถงึความตองการตามทฤษฎีของอัลเดอรเฟอร 

(Alderfer’ s Hierarchy Modified Need Theory) ไววา ความตองการความสมัพันธ (relatedness 

needs) เปนความตองการตางๆ ที่เกีย่วเนือ่งกับความสมัพันธระหวางบุคคล ทั้งในทีท่ํางานและ

สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตรงกับความตองการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว สอดคลองกับ

ผลการวิจยัของน้าํทพิย  บุญเติม (2552: 52) ที่ศึกษาการรับรูและความตองการของนักศึกษาตอ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัเซนตจอหน พบวานกัศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมในลักษณะของการปลูกฝงการทํางานรวมกัน ในระดับมาก 

 

   2.2.4  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ดานพฒันาสุขภาพ พบวานสิิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร    

ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ดานพัฒนาสุขภาพ ในระดับมากทกุกิจกรรม ไดแก กิจกรรม
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นันทนาการ กจิกรรมเพื่อพฒันาสุขภาพจติ กิจกรรมกฬีาเพื่อพัฒนาสขุภาพ และกิจกรรมกีฬา จาก

ขอคนพบดังกลาวแสดงวานสิิตมีความตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทําสิง่ที่ตนเอง

สนใจ หรือเพือ่การพักผอน รวมถึงการพฒันารางกายและจิตใจใหแข็งแรง มีความสุขมากขึ้น ดงัที ่

วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530ก) ไดกลาวไววา กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนา

ใหนิสิตใชเวลาวางเพื่อทาํสิง่ที่ตนเองสนใจ หรือเพื่อการพักผอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ    

น้ําทิพย  บุญเติม (2552: 53) ที่ศึกษาการรับรูและความตองการของนกัศึกษาตอการเขารวม

กิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลัยเซนตจอหน พบวานกัศึกษาตองการใหมหาวทิยาลยัจัดกิจกรรม

กีฬาระหวางคณะวิชา หรือระหวางสถาบนัอุดมศึกษาดวยกัน กิจกรรมเพิ่มทกัษะทางดานกฬีา

เฉพาะดาน กจิกรรมสงเสรมิพัฒนาสุขภาพ เชน เตนแอโรบิก กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม

นันทนาการ และกิจกรรมเพือ่พัฒนาสมาธ ิในระดับมาก เชนเดียวกับ สุมาวดี  งะบุรง (2551: 56) 

ที่ศึกษาความตองการดานกจิกรรมนักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ปการศึกษา 2550 พบวานักศึกษาตองการใหจัดกิจกรรมการสงเสริม

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพรางกาย เชน การเตนแอโรบิก การซอมเชียรลีดเดอร ในระดับมาก 

 

  2.3  ความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรดานกจิกรรมเพื่อสังคม  

   จากผลการวิจยัพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรดานกิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับมากทุกขอ กลาวคือ นิสิต

ตองการเขารวมกิจกรรมทาํความดีเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อคนดอยโอกาสทางสงัคม กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมจิตอาสา เปนตน จากขอคนพบดังกลาวสะทอนวานสิิตมีความ

สนใจในกจิกรรมเพื่อสวนรวม ตองการชวยเหลือสังคมหรือบุคคลอื่นๆ ประพฤติปฏิบตัิตนเปน

ประโยชนตอสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันกระแสสังคมใหความสําคัญและรณรงคในเรื่อง

ของการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิง่หลงัจากที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครัง้

ใหญในป พ.ศ.2554 บุคคลในแวดวงตางๆ ไดรวมกนัชวยเหลือ ฟนฟูส่ิงแวดลอมที่ไดรับความ

เสียหาย อีกทัง้ยังเปนกําลงัใจใหแกกนัและกันในการตอสูฝาฟนอุปสรรคใหผานพนไป รวมถงึนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตรก็ไดเปนสวนหนึง่ในกิจกรรมการชวยเหลือสังคมตางๆ ดวย ซึง่สอดคลอง

กับที่ วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ์ (2554: ออนไลน; อางอิงจาก Murray. 1938) ไดอธิบายถงึความ

ตองการตามทฤษฎีของเมอรเรย (Murry’s Manifest Needs) ไววา ความตองการที่จะใหความ

ชวยเหลือตอบุคคลอื่น (need for nurture) เปนความตองการที่จะเขารวมทาํกิจกรรมกับบุคคลอื่น 

โดยการใหความชวยเหลือใหบุคคลอื่นพนจากภัยอนัตรายตางๆ ดังที่ กรรณิกา พิริยะจิตรา (2548: 

101) กลาวไววา นิสิต/ นกัศึกษาซึง่อยูในชวงวัยรุนตอนปลายเปนชวงเวลาที่ชอบทํางานกลุม รูจัก
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รับผิดชอบงาน แตขณะเดียวกันก็ชอบอิสระ เร่ิมหาประสบการณแปลกใหม มีความพรอมที่จะ

ปรับตัวเองใหเขากับแนวปฏิบัติของกลุมและสังคม เพื่อที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

นอกจากนี ้การทํากิจกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคมยังทาํใหนิสิตรูสึกวาตนเองมีคุณคาอีกดวย 

ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 121-124) ไดกลาวถึงความสําคัญของกจิกรรมนิสิตทีม่ีตอนิสิตไว

วา การทํากจิกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมทําใหนิสิตเหน็คุณคาของตนเอง และเกิดความรูสึกนึก

คิดที่ดีตอตนเอง สอดคลองกับผลการวจิัยของน้ําทพิย  บุญเติม (2552: 52) ที่ศึกษาการรับรูและ

ความตองการของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลัยเซนตจอหน พบวา

นักศึกษาตองการใหมหาวทิยาลัยจัดกิจกรรมออกคายอาสาชนบท กิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส

ทางการศึกษา กิจกรรมการปลูกปา กิจกรรมการอนุรักษสภาพแวดลอม  กิจกรรมทําดีเพื่อประโยชน

สวนรวม กิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชน และกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับมาก 

 

 3.  การเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสรมิหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  

 

  3.1  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตหญิงและนิสิตชายรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ไมแตกตางกนั ทัง้นี้อาจเปนเพราะมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประสบการณการเรียนรูใหแก

นิสิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษา จากกิจกรรมเสรมิหลักสูตร จาก

แหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยมนีโยบายวาแตละกิจกรรมนัน้นิสิตทุกคน

สามารถเขารวมไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพศ ดังที่ วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530ก: 134-135) 

ไดกลาวไววา ควรจัดกิจกรรมนิสิตที่ชวยเหลือและสงเสริมใหนิสิตจัดตั้งกลุมหรือชมรมที่มีความ

สนใจเดียวกันโดยไมคํานงึถงึเพศ ดังนัน้ นสิิตหญิงและนสิิตชายจึงรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม

หลักสูตรไมแตกตางกนั สอดคลองกับผลการวิจยัของ ธาริณี  สุขจิตต (2544: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษา

ความคิดเหน็ของนิสิตที่เปนกรรมการบริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม

นิสิตของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบวานิสิตชาย และนิสิตหญิงรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ

จากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในแตละดานไมแตกตางกนั 

 

  3.2  จากผลการวิจัยพบวา นสิิตที่ศึกษาช้ันปตางกนั รับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

โดยรวมและแตละดานไมแตกตางกนั ทั้งนีอ้าจเปนเพราะนิสิตชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที ่4 

มีชวงอายุรุนราวคราวเดียวกนั จึงมีลักษณะตางๆ คลายคลึงกัน เชน ความตองการที่จะรับรู ความใสใจ 

สภาวะทางอารมณ ความคาดหวัง เปนตน จึงอาจทําใหนสิิตมีการรับรูทีค่ลายคลึงกนั ดังที่  
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สุพัตรา  สุภาพ (2541: 41) ไดใหความคิดเห็นไววานิสิตที่มีอายุอยูในชวงวัยรุนตอนปลายคืออาย ุ

17-22 ป ถือเปนวยัที่ใกลเคียงกนั จงึมีความคิดเหน็ ความรูสึก ความรับผิดชอบ ความสนใจ 

ตลอดจนมีวฒุิภาวะทางอารมณที่คลายคลึงกัน ซึ่งผลการวิจยัสอดคลองกับผลการวิจัยของ       

ธาริณี  สุขจิตต (2544: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่เปนกรรมการบริหารชมรมตอ

การไดรับประโยชนจากการเขารวมกจิกรรมนิสิตของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พบวานิสิตชาย 

และนิสิตหญงิรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ในแตละดานไมแตกตางกนั  

 

  3.3  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั รับรูเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมไมแตกตางกัน ทัง้นี้

อาจเปนเพราะนิสิตทกุคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหครบตามจํานวนหนวยชั่วโมงที่

มหาวิทยาลยักําหนด และกจิกรรมเสริมหลักสูตรมุงเนนใหนิสิตทุกคนไดรับการพัฒนาทั้ง

สติปญญา รางกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และ ทักษะสังคม เปนตน ดงัที ่สําเนาว  ขจรศิลป 

(2542: 120-121) ไดกลาวถงึวัตถุประสงคของกิจกรรมนกัศึกษาไววาเพื่อเสริมสรางความรูและ

ประสบการณทางดานวิชาการใหแกนกัศึกษา เพื่อพฒันานักศกึษาทางดานสงัคม อารมณ รางกาย

และจิตใจ เพือ่พัฒนาความสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหแกนักศึกษา และเพื่อสงเสริมให

นักศึกษาไดรับความรูไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอสังคม เปนตน ซึ่งผลการวิจยัสอดคลองกบั 

วฤษาย  ฤกขะเมธ (2546: บทคัดยอ) ที่ศกึษาทัศนะของนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒทีม่ตีอ

การจัดกจิกรรมนิสิตของมหาวทิยาลัยในรูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวานสิิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนตางกนั มทีัศนะตอการจดักิจกรรมนิสิตของมหาวทิยาลัยในรูปแบบกิจกรรมบงัคับไมแตกตางกนั 

   เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนสิิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนปานกลาง 

รับรูตางกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทัง้นี้อาจเปนเพราะนิสิตกลุมที่มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนดีกวามีความรูทางดานวิชาการมากกวานิสิตกลุมทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ หรืออาจมี

เปาหมายในการเรียนชัดเจนกวา จึงตระหนักถงึความสาํคัญและเหน็คุณคาของการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมากกวา หรืออาจมีความคาดหวังวาการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะ

ทําใหไดใชความรูทางวิชาการของตนในการชวยเหลือสังคมชุมชนมากกวา ดังที ่เตมิศักดิ์  คทวนชิ 

(2549: 129) ไดอธิบายวาแตละบุคคลจะเกิดการรับรูส่ิงเราไดแตกตางกันไป แตการจะรับรูส่ิงเรา

ใดกอนหลงั มากหรือนอย ถกูตองหรือผิดพลาด ชัดเจนหรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับความคาดหวัง 
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(expectation) ตอส่ิงเรา ความคาดหวังจะเปนปจจัยทาํใหบุคคลเกิดความสนใจทีจ่ะรับรูตอส่ิงเรา

หรือสถานการณนั้นๆ มากกวาการไมมีความคาดหวัง รวมถงึการใหคุณคา (value) ตอส่ิงที่รับรู  

ส่ิงเราใดที่บุคคลใหคุณคาและความสาํคญั ส่ิงเรานั้นจะสามารถเพิม่ความสนใจและใสใจที่จะรับรู

ใหมากขึ้นได ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ สายพิณ  สุดคนึง (2536: 84) ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ

ความตองการเขารวมกิจกรรมของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

ที่พบวาผลสัมฤทธิท์างการศึกษามีความสมัพันธกับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต กลาวคือ 

นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ยตัง้แต 2.50 ข้ึนไป มีความตองการเขารวม

กิจกรรมนิสิตมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.50   

 

 4.  การเปรียบเทียบความตองการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนสิิตภาควิชา 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  4.1  นิสิตชาย และนิสิตหญงิภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ทัง้นี้อาจเปนเพราะ

นิสิตทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูรใหครบตามจํานวนหนวยชั่วโมงที่มหาวทิยาลยั

กําหนด หรืออาจเปนเพราะนิสิตชายและนิสิตหญิงอยูในชวงวยัใกลเคียงกนั จงึอาจมีความชอบ

ความสนใจและความตองการคลายคลึงกนั ดังที ่สําเนาว ขจรศิลป (2542: 117) ไดกลาวไววา 

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาโดยทั่วไปอยูระหวางวัยรุนตอนปลายและผูใหญวยัตน เปนคนหนุม

สาวที่มีพละกาํลังและความคิด มีความสนใจและตองการอยากรูอยากเห็น นกัศึกษาสวนมากจงึมี

ความพรอมอยางเต็มทีท่ั้งในดานการเรียนรู และการทาํงานอยางเขมแข็งอดทนดวยอุดมการณ

และความบริสุทธิ์ใจ อีกทัง้กจิกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ไมมีขอจํากดัเรื่องเพศคือ

นิสิตทัง้หญงิและชายสามารถเขารวมกิจกรรมได เพื่อใหนิสิตไดทํากิจกรรมรวมกนัสรางความ

สามัคคีอันดีในหมูคณะตอไป ดังที ่วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530ก: 134-135) ไดกลาวไว

วา กิจกรรมนสิิตควรชวยเหลือและสงเสริมใหนิสิตจัดตัง้กลุมหรือชมรมที่มีความสนใจเดียวกนัโดย

ไมคํานึงถึงเพศ เชนเดียวกับ ดังนัน้ นิสิตหญิงและนิสิตชายจงึรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ไมแตกตางกนั ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ บุญยงค  บุญฟก (2547: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษา

ความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี พบวา

นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของวิทยาลัยพลศกึษาจังหวัดชลบุรี มีความตองการในการจัด

กิจกรรมนกัศึกษาไมแตกตาง เชนเดียวกบั น้าํทพิย  บญุเติม (2552: 53) ที่ศึกษาการรับรูและ
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ความตองการของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลัยเซนตจอหน พบวานิสิต

ชายและนิสิตหญิงมีความตองการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาไมแตกตางกนั 

 

  4.2  นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ที่ศึกษาชั้นปตางกนั 

ตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ทัง้นี้อาจเปนเพราะ

นิสิตระดับปริญญาตรีอยูในชวงวัยใกลเคยีงกนัคือชวงวยัรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตนจึงมี

ความตองการที่คลายคลงึกนั อีกทั้งนิสิตทกุคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหครบตาม

จํานวนหนวยชั่วโมงที่มหาวทิยาลยักาํหนดอีกดวย ดงัที ่สําเนาว ขจรศิลป (2542: 117) ไดกลาวไว

วา นักศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปอยูระหวางวยัรุนตอนปลายและผูใหญวยัตน เปนคน

หนุมสาวที่มพีละกําลงัและความคิด มีความสนใจและตองการอยากรูอยากเหน็ นักศึกษาสวนมาก

จึงมีความพรอมอยางเต็มทีท่ัง้ในดานการเรียนรู และการทํางานอยางเขมแข็งอดทนดวย

อุดมการณและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาสามารถตอบสนองความสนใจ และความ

ตองการสวนตวัของนกัศึกษาซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางด ีซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับ ฤทธฤิกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ) ทีศ่ึกษาความตองการในการเขารวมกิจกรรม

นักศกึษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวานกัศึกษาที่ศึกษาระดับช้ันป

ตางกนั มีความตองการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาดานกฬีาไมแตกตางกนั เชนเดียวกบัพรทิพย  มั่งคัง่ 

(2547: บทคัดยอ) ซึง่ศึกษาความตองการเขารวมกจิกรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย

บูรพา พบวานสิิตที่ศึกษาในชั้นปตางกนั ตองการเขารวมกิจกรรมดานกฬีา และดานบาํเพ็ญ

ประโยชนไมแตกตางกนั รวมถึงผลการวิจยัของ บุญยงค  บุญฟก (2547: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษา

ความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพลศกึษา จังหวัดชลบุรี พบวา

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปตางกัน มีความตองการในการจัดกจิกรรมนักศึกษาดานวิชาการ 

ดานกฬีาและดานนันทนาการ และดานบาํเพ็ญประโยชนไมแตกตางกนั และ น้าํทพิย  บุญเติม 

(2552: 53) ที่ศึกษาการรับรูและความตองการของนกัศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัเซนตจอหน พบวานิสิตที่ศกึษาชัน้ปตางกนั มีความตองการ เขารวมกจิกรรมนกัศกึษา

ไมแตกตางกนั  

 

  4.3  นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตางกนั ตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ทั้งนี้

อาจเปนเพราะนิสิตทกุคนตระหนกัถงึคุณคาและความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวาทาํให

นิสิตเกิดการเรียนรู มทีักษะประสบการณมากมาย ซึ่งทกัษะและประสบการณหลายอยางไม
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สามารถเรยีนไดในชั้นเรียน อีกทั้งเปนกิจกรรมที่นิสิตตองเขารวมใหครบตามจํานวนหนวยชัว่โมงที่

มหาวิทยาลยักําหนดอีกดวย ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2542: 117) ไดกลาวไววา กิจกรรมนักศึกษา

จึงเปนเครื่องมอืที่สําคัญในการสงเสริมพฒันาการของนักศึกษาทั้งทางดานสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกายและจิตใจ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ น้ําทิพย  บุญเติม (2552: 73) ที่ศึกษา  

การรับรูและความตองการของนักศกึษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลัยเซนตจอหน 

พบวานิสิตที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มีความตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาไมแตกตางกนั 

แตไมสอดคลองกับผลการวจิัยของ ฤทธฤิกษ  ราชภักดี (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความตองการ

ในการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาของนักศกึษามหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรีุ พบวา

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 เกรดเฉลี่ย 2.01-2.50 เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และเกรดเฉลี่ย 

3.01 ข้ึนไป มีความตองการในการเขารวมกิจกรรมนิสิตทุกดานแตกตางกนั  

 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  จากผลการวิจยัการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานการเปดโลกทศัน ในระดับมาก ดงันัน้ ภาควิชาคหกรรมศาสตรควรสนับสนุนสงเสริม

ใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่มุงเนนใหนสิิตไดเรียนรูวิธกีารทาํงานรวมกับผูอ่ืน ไดพัฒนา

สติปญญา ไดเรียนรูการแกปญหาจากสภาพจริง มีความคิดแปลกใหม มุมมองที่หลากหลาย 

รวมถึงไมเปนคนยึดมั่นถือมัน่ในตนเองมากเกนิไป เชน โครงการเปดโลกทัศนนิสิต โดยเนนใหมี

ความรูความเขาใจเทาทนัความเปลีย่นแปลงของสังคม เสริมสรางประสบการณชีวิตการทาํงาน 

การวางแผนชวีิต ซึ่งอาจจัดในลักษณะของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน 

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานการคนพบและรูจักตนเองในระดับมาก ดังนัน้ ภาควิชาคหกรรมศาสตรควรสนับสนุน

สงเสริมใหมกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนใหนิสิตไดมีโอกาสรับรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง 

รูวาตนเองมีลักษณะนิสัยอยางไร ควรปรับปรุงตนเองอยางไร มีความถนัดหรือมทีักษะดานใด หรือ

ชอบทํางานลกัษณะใด เปนตน ซึง่อาจจัดเปนกิจกรรมเขาคายพกัคางแรม โดยใหนสิิตไดใชชีวิตอยู

ดวยกนั และแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันเอง เปนตน 
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  1.3  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานความสามารถในการบริหารเวลาในระดับมาก ดังนัน้ ภาควิชาคหกรรมศาสตรควร

สนับสนนุสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีมุ่งเนนใหนิสิตสามารถจัดสรรเวลาทํา

กิจกรรมตางๆ ในชวีิตประจาํวนัไดดีข้ึน และรูจักแบงเวลาใหแตละกิจกรรมของตนเองอยาง

เหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกบัการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา

ตารางเวลา 

  1.4  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในระดับมาก ดังนัน้ ภาควิชาคหกรรมศาสตร

ควรสนับสนนุสงเสริมใหมกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนใหนิสิตสามารถปรบัตัวเขากับ

ผูอ่ืนไดดีข้ึน เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มีความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน เชน กิจกรรม

ทกัษะการทํางานรวมกนัเปนทีม 

  1.5  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพในระดับมาก ดังนั้น ภาควิชาคหกรรมศาสตรควร

สนับสนนุสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีพ่ฒันาบุคลกิภาพของนิสิต ใหนิสิตไดฝก

ควบคุมอารมณของตนเอง เปนผูฟงที่ด ีมทีักษะสังคม และยอมรับความคิดเหน็ของบุคคลอื่น เชน 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการเดิน ยืน นัง่ การแตงกาย การรับประทานอาหาร  

  1.6  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริม

หลักสูตรดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในระดับมาก ดังนั้น ภาควิชาคหกรรม

ศาสตรควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่ทาํใหนิสิตสามารถปฏิบัติหนาที่

ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ เปนผูนาํและผูตามที่ด ีมีสํานึกรับผิดชอบตอ

สังคม เชน กิจกรรมฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนาํ กิจกรรมสรางเสริมจติสํานึกเพื่อสังคม ไดแก 

การปลูกตนไม การพัฒนาโรงเรียนในถิน่ทุรกันดาร การสรางหองสมดุประชาชน เปนตน 

  1.7  จากผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ปานกลาง รับรูดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ํา ดังนัน้ เพื่อใหนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํารับรูวากิจกรรมเสริมหลกัสูตรชวยใหนสิิตรูจักและ

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น ภาควิชาคหกรรมศาสตรจึงควรสนับสนนุหรือสงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรมที่มวีัตถุประสงคเพื่อชวยใหนิสิตรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง เชน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชวีิตดานการรูจักตนเอง เขาใจตนเอง หรือกิจกรรมที่เนนใหนิสิตมีเปาหมาย

ในการดําเนนิชีวิตทัง้ดานการเรียนและการทํางาน โดยเนนกลุมเปาหมายทีเ่ปนนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา 
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 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของภาควิชาหรือคณะอื่นๆ 

  2.2  ควรศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยใชการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมลูในเชิงลกึมากขึ้น  

  2.3  ควรศึกษาผลของการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ที่มีตอการดําเนินชีวิต 

  2.4  ควรศึกษาการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ 

กลุมตัวอยางนิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดจากการสุมตัวอยางจากนิสิตทัง้มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง การรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

 1.  แบบสอบถามฉบับนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู และความตองการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนาํ

ผลการวิจยัมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพฒันากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีความ

เหมาะสม และเปนประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคตของนสิิตตอไป 

 2.  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที ่1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2  การรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตรของนสิิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

  ตอนที ่3  ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตภาควชิาคหกรรม

ศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  

  ตอนที ่4 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3.  ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามสภาพ

ความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานใหมากที่สุด โปรดตอบทุกขอพรอมกับใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการรับรู และความตองการเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร คําตอบของทานจะถือเปน

ความลับ แตจะเสนอผลโดยสวนรวมซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมี

ความเหมาะสม และเปนประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชพีในอนาคตของนิสิตตอไป 

 

 ผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลใน

การวิจยัครั้งนี ้

         นางสาวอภิรดี  เสนาะศพัท 

               นักศึกษาปริญญาโท สาขาการอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) ที่มีขอมูลตรงตามความเปนจริงของทาน 

 
1.  เพศ 
 (    )  1.  ชาย   (    ) 2.  หญงิ 
 
2.  ปจจุบันทานกําลังศึกษาในชั้นปที ่
 (    )  1.  ชัน้ปที ่1 

 (    )  2.  ชั้นปที ่2 

 (    )  3.  ชั้นปที ่3 

 (    )  4.  ชั้นปที่ 4 
 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
 (    )  1.  GPA เทากับ 2.49 หรือนอยกวา 

 (    )  2.  GPA 2.50 - 3.24 

 (    )  3.  GPA 3.25 ข้ึนไป 

 
ตอนที่ 2  การรับรูเกีย่วกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

  ผูวิจัยไดกําหนดคาคําตอบระดับความคิดเห็นไวดงันี ้

  5 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับมาก 

  3 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับนอย 

  1 หมายถงึ ผูตอบมีการรับรูในระดับนอยที่สุด 
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ระดับการรบัรู การรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

ดานการเปดโลกทศัน      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีาร

ทํางานรวมกับอาจารย 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีาร

ทํางานรวมกับเพื่อน ๆ 

     

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีาร

ทํางานรวมกับรุนพี่/ รุนนอง 

     

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีาร

ทํางานรวมกับนิสิตตางคณะ 

     

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูวิธกีาร

ทํางานรวมกับเจาหนาที ่

     

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตมีความคิดแปลก

ใหม 

     

7.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไมเปนคนยึดมั่น

ถือม่ันในตนเองมากเกนิไป 

     

8.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดแงคิดมุมมองที่

หลากหลาย 

     

9.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดพัฒนา

สติปญญา 

     

10.  การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูการ  

       แกปญหาจากสภาพจรงิ 

     

ดานการคนพบและรูจักตนเอง      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดใหมโีอกาสรับรู

จุดเดนจุดดอยของตนเอง 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวาตนเอง           

มีความถนัด/ ทักษะดานใด เชน การพูด การฟง การคิด       

การประสานงาน 
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ระดับการรบัรู การรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวาตนเองชอบ

ทํางานลักษณะใด เชน วางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตอส่ือสาร 

     

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวาตนเองชอบทาํ

กิจกรรมรวมกบับุคคลอื่นหรอืไม 

     

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวาตนเองมี

ลักษณะนิสัยอยางไร 

     

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูวาควรปรับปรุง

ตัวเองอยางไร 

     

ดานความสามารถในการบริหารเวลา      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักแบงเวลาใหแต

ละกิจกรรมของตนเองอยางเหมาะสม เชน การเรียน กิจกรรม

ครอบครัว กิจกรรมกับเพื่อน 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตสามารถทําหลาย

ส่ิงหลายอยางในเวลาเดียวกนั 

     

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตสามารถจัดสรร

เวลาทํากิจกรรมตาง ๆ ในชวีิตประจําวนัไดดีข้ึน 

     

ดานความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตสามารถปรับตัวให

เขากับอาจารยไดดีข้ึน 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตสามารถปรับตัวให

เขากับเพื่อน ๆ ไดดีข้ึน 

     

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตสามารถปรับตัวให

เขากับรุนพี่/ รุนนองไดดีข้ึน 

     

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรสะทอนใหเหน็วาตนเอง

สามารถทํางานกับคนอ่ืนไดหรือไม 

     

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรู/         

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลมากขึน้ 
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ระดับการรบัรู การรับรูเกี่ยวกับกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเพิ่มทักษะ    

การทาํงาน 

     

7.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตมีความสามัคคี  

รักใครกลมเกลียวกนั 

     

ดานการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักควบคุม

อารมณของตนเอง 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักเปนผูฟงที่ด ี      

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักทกัษะสงัคม      

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรูจักทีจ่ะยอมรับ

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

     

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรชวยทําใหบุคลิกภาพของ

นิสิตดีข้ึน 

     

6.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตเรียนรูการปรับ

บุคลิกภาพของตน เพื่อการอยูรวมกนัในสงัคม 

     

ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง      

1.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตรู/ เขาใจวาตนเอง

มีบทบาทหนาที่อยางไรในแตละสถานการณ 

     

2.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

     

3.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพิม่ความสาํนกึในการ

รับผิดชอบตอสังคม 

     

4.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดใชความรูทาง

วิชาการของตนในการชวยชมุชน 

     

5.  การเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทาํใหนิสิตไดเรียนรูการเปน

ผูนําและผูตามที่ด ี
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ตอนที่ 3  ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนสิติภาควิชาคหกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

  ผูวิจัยไดกําหนดคาคําตอบระดับความคิดเห็นไวดงันี ้

  5 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับมาก 

  3 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับปานกลาง 

  2 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับนอย 

  1 หมายถงึ ผูตอบมีความตองการในระดับนอยที่สุด 

 

ระดับความตองการ ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม และมี

จํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 28 หนวยชั่วโมง 

     

1.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม กาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม      

2.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม ปฐมนิเทศคณะ      

3.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม รองเพลงมหาวิทยาลยั      

4.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม รองเพลงคณะ      

5.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม ไหวครูมหาวทิยาลยั      

6.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม วันพัฒนามหาวทิยาลยั      

7.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม รับนองใหมมหาวทิยาลยั      

8.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม รับนองใหมคณะ      

9.  ทานตองการเขารวมกจิกรรม เขาแถวสงบัณฑิต งานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

     

10.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เขาแถวรับและสงเสด็จพระราช

ดําเนนิ งานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

     

11.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม วางพวงมาลาวันปยมหาราช 23 

ตุลาคม 
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ระดับความตองการ ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

12.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม วนันนทรีทรงปลูก ดนตรีทรง

โปรด 

     

13.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

องคการนิสิต (อบก.) และสมาชิกสภาผูแทนนิสิต (สส.) 

     

14.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม วางพวงมาลาวันสถาปนา

มหาวิทยาลยั 2 กุมภาพันธ 

     

15.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ปจฉิมนเิทศมหาวทิยาลัย (ชั้นป

สุดทาย) 

     

16.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ปจฉิมนเิทศคณะ (ชัน้ปสุดทาย)      

17.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระราชวงศ      

18.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม วนัสถาปนาคณะ      

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ      

กิจกรรมดานคุณธรรม 
กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเลอืกเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม มี

จํานวนหนวยชั่วโมงรวมกนัไมนอยกวา 12 หนวยชัว่โมง 

     

19.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม จิตสาธารณะ      

20.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ศาสนา      

21.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เสริมสรางหลักคิดเชิงคุณธรรม      

22.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ดี      

23.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต      

24.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

     

25.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย      

26.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชพี      

กิจกรรมดานทักษะการคดิและการเรยีนรู 
เปนกิจกรรมทีก่ําหนดใหนิสิตเลือกเขารวมไมนอยกวา 4 กิจกรรม 

มีจํานวนหนวยชั่วโมงรวมกนัไมนอยกวา 24 หนวยชัว่โมง 

     

27.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะภาษาตางประเทศ      
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ระดับความตองการ ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

28.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะ ไอ ท ี      

29.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ความคิดเชิงวิเคราะห      

30.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ความคิดสรางสรรค       

31.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ความคิดนวัตกรรม      

32.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การคิดวิจารณญาณ       

33.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ประกวดทางดานการคิด      

34.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม สมรรถนะการเรียนรู      

35.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะการนําเสนอ      

36.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม สมาธิเพือ่การเรียนรู      

37.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การสรางแรงบันดาลใจ      

38.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การพัฒนาทักษะทางอาชีพ      

39.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การเรียนรูภูมิปญญาทองถิน่      

กิจกรรมดานทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
เปนกิจกรรมทีก่ําหนดใหนิสิตเลือกเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม 

มีจํานวนหนวยชั่วโมงรวมกนัไมนอยกวา 12 หนวยชัว่โมง 

     

40.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การเสรมิสรางทัศนคติ

ประชาธิปไตย 

     

41.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ      

42.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การทํางานเปนทีม      

43.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะมนุษยสมัพนัธ      

44.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม เสริมสรางประสบการณการ

ทํางาน 

     

45.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม วนิัยในตนเอง      

46.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะการพูดในที่ชุมชน      

47.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน      

48.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม กาลเทศะ/ มารยาทสงัคม      

49.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ทักษะภาวะผูนํา      

50.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม ความเปนสากล      
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ระดับความตองการ ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 4 3 2 1 

51.  ทานตองการเขารวมกิจกรรม การสรางความสัมพนัธอันดี

ระหวางนิสิต 

     

กิจกรรมดานพัฒนาสขุภาพ 
กําหนดใหนิสิตเลือกเขารวมไมนอยกวา 2 กิจกรรม มีจํานวน

หนวยชัว่โมงรวมกนัไมนอยกวา 12 หนวยชั่วโมง 

     

52.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ      

53.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมกีฬา      

54.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมาธ ิ      

55.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ      

56.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมเพื่อพฒันาสุขภาพจิต      

กิจกรรมเพื่อสังคม 
เปนกิจกรรมทีก่ําหนดใหนิสิตเลือกเขารวมไมนอยกวา 2 

กิจกรรม มีจาํนวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 12 หนวยชั่วโมง 

     

57.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา      

58.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมเพื่อคนดอยโอกาสทางสังคม      

59.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน      

60.  ทานตองการเขารวมกิจกรรมความดีเพื่อสังคม      

 
ตอนที่ 4  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมอืน่ ๆ  
 

 

 

 

 

 

*****ขอขอบคุณทุกทานทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม***** 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเช่ียวชาญ 

และจดหมายขอความอนุเคราะหเชิญเปนผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ 

 คุณวุฒิ  Ed.D (Curriculum and Instruction) 

 ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.  อาจารย ดร.ศรันยา  เกษมบุญญากร 

 คุณวุฒิ  Ph.D. (Tropical Agriculture) 

 ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสิง่ทอและเครื่องนุงหม ภาควิชาคหกรรมศาสตร  

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

3.  อาจารยสาวิตรี  พงังา  

คุณวุฒิ  ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

 ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาพฒันาการครอบครัวและเด็ก  

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ค 
จดหมายขอความอนุเคราะหเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานการเปดโลกทัศน เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 4.546 

2 5.415 

3 4.443 

4 2.587 

5 2.326 

6 4.625 

7 3.513 

8 3.144 

9 3.132 

10 2.729 

 

ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควชิาคหกรรมศาสตร ดานการคนพบและรูจกัตนเอง เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 4.230 

2 5.314 

3 4.725 

4 3.326 

5 2.725 

6 4.654 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานความสามารถในการบริหารเวลา เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 2.532 

2 2.640 

3 2.360 

 

ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 5.015 

2 4.189 

3 4.105 

4 7.183 

5 3.118 

6 5.074 

7 4.222 

 

ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 3.201 

2 2.661 

3 3.611 

4 5.415 

5 6.949 

6 4.858 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 4.500 

2 3.961 

3 3.615 

4 4.243 

5 4.505 

 

ตารางคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกบักิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 

 

การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร คาความเชื่อมัน่ 

ดานการเปดโลกทัศน .833 

ดานการคนพบและรูจักตนเอง .808 

ดานความสามารถในการบริหารเวลา .722 

ดานความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน .763 

ดานการพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ  .726 

ดานการรูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  .815 

รวม .939 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานกิจกรรมมหาวทิยาลยั เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

1 3.803 

2 3.891 

3 5.104 

4 5.821 

5 4.888 

6 4.830 

7 4.854 

8 5.421 

9 5.621 

10 4.815 

11 2.795 

12 5.161 

13 4.335 

14 5.982 

15 5.305 

16 5.513 

17 4.457 

18 3.758 

19 6.268 

20 5.352 

21 4.177 

22 5.314 

23 6.380 

24 4.657 

25 2.664 

26 5.145 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

27 4.399 

28 5.392 

29 4.748 

30 3.765 

31 5.283 

32 4.443 

33 3.873 

34 5.377 

35 3.816 

36 4.711 

37 3.379 

38 5.785 

39 7.639 

40 4.748 

41 4.269 

42 3.399 

43 3.767 

44 4.896 

45 4.311 

46 4.408 

47 4.482 

48 7.114 

49 6.805 

50 6.069 

51 5.035 

52 4.071 
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ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควชิาคหกรรมศาสตร ดานกจิกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ เปนรายขอ (ตอ) 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

53 2.939 

54 3.375 

55 4.339 

56 3.218 

 

ตารางคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ดานกิจกรรมเพื่อสังคม เปนรายขอ 

 

ลําดับขอ คาอํานาจจาํแนก (t) 

57 4.612 

58 6.475 

59 5.195 

60 7.950 

 

ตารางคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต

ภาควิชาคหกรรมศาสตร โดยรวมและเปนรายดาน 

 

ความตองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร คาความเชื่อมัน่ 

ดานกิจกรรมมหาวิทยาลยั  0.938 

ดานกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 0.965 

ดานกิจกรรมเพื่อสังคม  0.803 

รวม 0.969 
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