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 งานวิจยันี ้ มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา 
ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ และโดยรวม จําแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะ 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้ประกอบด้วยนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
ปีการศกึษา2555 จํานวน 662 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
จํานวน 57 ข้อ ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่คะแนนเฉล่ีย 
คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เห็นด้วยกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง สว่นด้านอ่ืนๆ เห็นด้วยในระดบัมาก 
  2. นกัศกึษาชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิยกเว้นด้านกีฬาท่ีไมพ่บความแตกตา่ง 
  3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิสว่นด้านวิชาการ
และด้านบําเพ็ญประโยชน์ไมพ่บความแตกตา่ง 
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 The purposes of this research were to study and compare the students’ opinions on 
student activity participation at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang in 4 
aspects; sports, arts and culture, academic, social volunteer. The samples of this research, 
classified by gender, years of study and faculties, were 406 undergraduate students enrolling 
at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang in the 2012 academic year. The 
instrument used in the study was a Likert’s five-point rating scale questionnaires of 57 items 
with the reliability of 0.97.  The data were statistically analyzed by means, standard deviation, 
t-test, one way analysis of variance and Scheffe’ s test. 
 The results revealed that: 
  1. Students agreed with the overall aspects of participation at a high level. 
Considering in each aspect it was found that, students agreed with the participation in arts 
and culture at a moderate and agreed with other participation at a high level. 
  2. There was significant difference in the overall aspects of the opinions between 
male and female students at the .05 level. Considering in each aspect, it was found that there 
were significant differences in the aspects of arts and culture, academic, social volunteer, 
except the aspect of sports. 
  3. There were significant differences in the opinions between the students with 
different years of study on the aspect of sport and arts and culture participation except the 
academic and social volunteer aspects. 
  4. There were significant differences in the students’ opinions from different 
faculties on the overall and each aspect of participation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 การอดุมศกึษาเป็นการจดัการศกึษาเพ่ือผลติกําลงัคนระดบักลางและระดบัสงู สร้างและพฒันา
องค์ความรู้ ค้นคว้า วิจยั บริการวชิาการแก่สงัคม และทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม อดุมศกึษาจงึเป็นแหลง่รวม
วิทยาการหลากหลายแขนง เป็นศนูย์รวมของนกัวิชาการท่ีมีความรู้ และความสามารถเป็นจํานวนมาก 
การอดุมศกึษานอกจากจะถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ กําหนดนโยบายและเป็นแรงผลกัดนั
ทางเศรษฐกิจและสงัคมแล้ว การอดุมศกึษายงัเป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมท่ีพงึปรารถนา 
(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2544: 2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ได้กําหนดเป้าหมายสําคญั คือ พฒันาคนให้มีคณุภาพ มีความรอบรู้คูค่ณุธรรม 
สร้างกําลงัคนท่ีมีทกัษะพืน้ฐานในการทํางาน และกําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มขึน้ เพิ่มแหลง่
เรียนรู้และกระจายความรู้สูภ่าคการผลติและชมุชนในระดบัภมูิภาค เพ่ือเพิ่มมคณุภาพของแรงงานให้สงูขึน้ 
พฒันาเพ่ือตอ่ยอดองค์ความรู้จากวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
ชมุชน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ  2549: ออนไลน์) 
 สถาบนัอดุมศกึษาเป็นองค์กรหนึง่ท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ โดยมีปณิธาน เพ่ือ
พฒันาคนให้เป็นบณัฑิตมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ มีคณุภาพตอบสนองทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตามความต้องการของสงัคมได้ นอกจากนี ้สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2545: 2 – 4) ได้ให้ความเห็นในเร่ือง
เดียวกนัวา่ การผลติบณัฑิตนบัเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นผู้ นําทางภมูิปัญญาของสงัคม
ต้องไมทํ่าหน้าท่ีเพียงถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นทกัษะวิชาชีพให้แก่นกัศกึษาแตเ่พียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ เพราะ
การเรียนรู้จากชัน้เรียนไมเ่พียงพอสําหรับการศกึษาในยคุนี ้ แตต้่องมีหน้าท่ีสร้างให้นกัศกึษามีโลกทศัน์
และวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ฝึกให้เรียนรู้จากสิง่รอบตวัและแหลง่ตา่ง  ๆมากขึน้เพ่ือให้เหมาะสมกบัความก้าวหน้า
ทางวทิยาการและเทคโนโลยีของโลกยคุปัจจบุนั ให้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ มองเห็นปัญหา และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ นอกจากนีค้วรพฒันาผู้ เรียน ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของตนเองท่ีจะต้องมี
สว่นร่วมในการพฒันาสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างจิตสํานกึท่ีดีตอ่สงัคม มีการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน สามารถเข้าร่วมสงัคม รู้จกัทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีบคุลิกภาพ
ท่ีเหมาะสม รู้บทบาทของการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี มีความกระตือรือร้นท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้และ
เสริมสร้างความงอกงามทางปัญญาอยูเ่สมอ แม้จะสําเร็จการศกึษาไปแล้วก็ตาม เพ่ือให้สามารถเผชิญ
กบัความเปล่ียนแปลงทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมได้อยา่งสขุมุรอบคอบและมัน่คงตามควรแก่อตัภาพ การท่ี
สถาบนัจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะดงักลา่วได้ สถาบนัต้องให้ความสําคญักบักระบวนการจดัการศกึษา
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ท่ีสมบรูณ์โดยการจดัการศกึษาท่ีมุง่ทัง้ในเร่ืองการจดักิจกรรมตามหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพ และในเร่ืองกิจกรรมเสริมหลกัสตูร หรือกิจกรรมนอกหลกัสตูรควบคูก่นัไปด้วย 
ซึง่สอดคล้องกบั สธุรรม   อารีกลุ (2543: 192 – 193) ท่ีกลา่ววา่ ภารกิจของสถาบนั คือ การผลติบณัฑิต
ท่ีมีคณุภาพสงู โดยการสอน การวิจยั ฝึกอบรมให้นกัศกึษาเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอบสนอง
ของความต้องการของสงัคมในปัจจบุนัและอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง ให้ผู้ เรียนมีทางเลือกสงูสดุ จดัโอกาสให้
สามารถพฒันาตนเอง เพ่ือให้เป็นพลเมืองท่ีดีและมีสว่นร่วมสร้างสงัคมให้เข้มแข็ง สถาบนัอดุมศกึษา ต้อง
สร้างคนให้มีปัญญา ความคดิ ความรู้ และทกัษะ สามารถประกอบอาชีพได้ ควรมีแนวทางการจดัการศกึษา
ท่ียดึหลกัวา่ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ และการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรหรือการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร มีสว่นสําคญัอยา่งยิ่งในการสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาได้เตม็ท่ี และช่วยพฒันาให้นกัศกึษาเป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์และมีคณุภาพได้นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมการศกึษาตามหลกัสตูรในชัน้เรียน (ทบวงมหาวทิยาลยั. 2543: 5) การจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัศกึษา
ได้มีสว่นร่วมในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนผา่นทางกิจกรรมทัง้ 2 รูปแบบ คือ (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 
2549: 20) 
  1. กิจกรรมพฒันาท่ีสถาบนัจดัให้นกัศกึษา เชน่ จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์พฒันาสถาบนั
ของตน วดั สิง่สาธารณประโยชน์ ลอกคคูลอง การศกึษานอกสถานท่ี การเชิญวิทยากร มาให้ความรู้การฝึกงาน 
การให้ทํางานระหวา่งศกึษา 
  2. กิจกรรมท่ีผู้ เรียนจดัเอง ซึง่เดมิเป็นการจดักิจกรรมท่ีเป็นของผู้ เรียน รูปแบบนีย้งัคงมีอยู ่
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีการพฒันาความเป็นผู้ นํา การจดัการ ตลอดจนการฝึกการดําเนินงานในกลุม่สมาชิก
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในรูปของสโมสรหรือชมรมตา่งๆ 
 สถาบนัการศกึษาจะต้องจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ โดย 
มีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ เรียนเข้าร่วมและปฏิบตักิิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ เกิดการเรียนรู้และพฒันา
องค์รวมของความเป็นมนษุย์ให้สมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม สนองนโยบาย
ชาตใินการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยัและมีคณุธรรม ปลกูฝังจิตสํานกึใน
การทําประโยชน์เพ่ือสงัคมสอดคล้องกบัความต้องการและลกัษณะของผู้ เรียน โดยมีจดุมุง่หมายในการพฒันา
ผู้ เรียนให้มีจิตสํานกึเพ่ือสว่นรวม ซึง่ชิคเกอร่ิงและรีซเซอร์ (มนสั นิลสวสัดิ.์  2547: 2; อ้างอิงจาก Chickering; & 
Reisser.  1993: 468) ได้กลา่วถงึความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษาไว้วา่ กิจกรรมนกัศกึษามีสว่นสําคญั
ในการทําให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์ในด้านการรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างความมัน่ใจในตนเอง พฒันาการ
ด้านทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ ทกัษะความเป็นผู้ นํา ความเข้าใจโลกของการทํางาน ความเข้าใจในธรรมชาติ
และความแตกตา่งของมนษุย์ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้ นําและผู้ตาม การรู้จกัรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และผู้ อ่ืน สว่นพิษณ ุอภิสมาจารโยธิน (2543: 7) ได้ให้ความเห็นเช่นเดียวกนัวา่ กิจกรรมนกัศกึษาเป็น
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กระบวนการทางการศกึษาอยา่งหนึง่ ท่ีทําให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by 
doing) ซึง่กระบวนการนีทํ้าให้นกัศกึษามีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบตัใิห้เกิดผลสําเร็จได้ มีสว่น
ช่วยให้นกัศกึษาได้แสดงความสามารถ การตดัสนิใจ การทํางาน การปรับปรุงพฒันาบคุลกิภาพ และรู้จกั
การเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดีในสงัคม ซึง่นบัวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัตอ่การพฒันานกัศกึษาเพ่ือให้มีประสบการณ์
ด้านตา่ง  ๆซึง่จะนําไปสูล่กัษณะท่ีเอือ้ตอ่การทํางานของนกัศกึษาเม่ือจบการศกึษาในอนาคต เพราะกิจกรรม
ทัง้หลายท่ีนกัศกึษาได้มีสว่นร่วมนัน้ทําให้เกิดการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ท่ีประมาณคา่มิได้ ด้วย
เหตนีุ ้กิจกรรมนกัศกึษาจงึเข้ามามีบทบาทสําคญัในการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
 งานกิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา สว่มมากมุง่สง่เสริมและพฒันานกัศกึษาในด้าน 
ตา่งๆ แตใ่นทางปฎิบตัจิริงนัน้ มีปัญหาคอ่นข้างมาก นอกจากนีท้บวงมหาวทิยาลยั (2543: 33 – 34) ได้ 
ประเมินผลกิจกรรมนกัศกึษา ทําให้ทราบถึงปัญหาตา่งๆ ดงันี ้
  1. ปัญหาด้านนกัศกึษาท่ีทํากิจกรรม นกัศกึษาจะมีเวลาวา่งไมต่รงกนั เน่ืองจากมีการเรียน
การสอนจงึสง่ผลไปถึงความร่วมมือในการทํางานท่ีไมส่ม่ําเสมอและแน่นอน 
  2. ปัญหาด้านนกัศกึษาทัว่ไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ทัง้นีเ้พราะนกัศกึษาไมเ่ห็นความสําคญั
ของกิจกรรมนัน้เท่าท่ีควร หรืออีกจํานวนหนึง่คือสนใจแตไ่มมี่เวลาทํากิจกรรมเพราะตดิเรียน 
  3. ปัญหาด้านอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมมีความรู้สกึวา่การมาช่วย 
งานกิจกรรมนกัศกึษา ทําให้ตวัเองต้องสญูเสียเวลาท่ีจะแสวงหาความก้าวหน้าด้านอ่ืน เว้นแตว่า่อาจารย์ 
ผู้นัน้ จะมีใจรักงานกิจกรรมจริงๆ 
  4. ปัญหาด้านอาจารย์ทัว่ไปเข้าร่วมกิจกรรมน้อยหรือไมเ่ข้าร่วมด้วยเลย เน่ืองจากมีภาระ
งานสอน งานบริหาร และงานอ่ืนๆ ท่ีเวลาวา่งไมต่รงกบัการจดักิจกรรม และบางท่านไมส่นใจและไม่เห็น 
ความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา 
  5. ปัญหาด้านงบประมาณและสิง่อํานวยความสะดวก งบประมาณท่ีมาจากคา่บํารุงสโมสร
นกัศกึษามีจํานวนจํากดั นอกจากนีก้ฎระเบียบในการขอใช้สิง่อํานวยความสะดวกก็เป็นปัญหาท่ีทําให้
นกัศกึษาท่ีทํากิจกรรมเกิดความเบื่อหน่าย 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เป็นสถาบนั 1 ใน 3 ของสถาบนัทัง้ 3 
คือ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปีพ.ศ. 2528 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั เป็นนิตบิคุคล มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวทิยาลยั ปัจจบุนัสงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การศกึษา วิจยั สง่เสริมและ
ให้บริการวิชาการทางด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และครุศาสตร์อตุสาหกรรม รวมทัง้ทํานบุาํรุงศลิปะ และ
วฒันธรรมของชาต ิโดยสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้เปล่ียนคําวา่ "ศนูย์" เป็น "วิทยาเขต" โดยศนูย์นนทบรีุ 
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เปล่ียนเป็น วิทยาเขตนนทบรีุลาดกระบงั และโอนสงักดัจากกระทรวง ศกึษาธิการ มาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั
ของรัฐ  
 ตอ่มาวทิยาลยัเกษตรกรรมเจ้าคณุทหาร ได้โอนจากกระทรวงศกึษาธิการ มาสงักดัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตนนทบรีุลาดกระบงั และเปล่ียนช่ือวิทยาเขต เป็นวิทยาเขตเจ้าคณุ-ทหารลาดกระบงั 
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจดัตัง้สํานกัวิจยัและบริการคอมพิวเตอร์ ตอ่มาในวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2529 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคณุทหารลาดกระบงัเปล่ียนเป็น
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และได้จดัตัง้หน่วยงานตา่ง  ๆเช่น บณัฑิตวทิยาลยั 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สํานกัหอสมดุกลาง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกัทะเบียน และประมวลผล สํานกัวิจยัการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิ และจดัตัง้โครงการคณะอตุสาหกรรมการเกษตรสํานกังานกฎหมายและตรวจสอบ 
สํานกังานประกนัคณุภาพและบริหารองค์ความรู้ และจดัตัง้สํานกัสง่เสริมและบริการวชิาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบงั สํานกังานสารนิเทศและประชาสมัพนัธ์สํานกังานบริหารการวิจยั สํานกัวิจยันาโนเทคโนโลยี 
สํานกัวิจยัร่วมด้านเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมลูและการประยกุต์ใช้งาน สํานกัตรวจสอบภายใน สํานกังาน
สภาคณาจารย์ กองซอ่มบํารุง และจดัตัง้กองพสัด ุและในปี 2551 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงัได้ออกนอกระบบเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐ 
 ปัจจบุนัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทัง้หลกัสตูรทัว่ไป ประกอบด้วยคณะทัง้หมด7 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร และประกอบด้วย 4 วิทยาลยั ได้แก่ วิทยาลยันานาชาติ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าลาดกระบงั วทิยาลยันวตักรรมการจดัการข้อมลู วทิยาลยัการบริหาร
และจดัการ และอีก1 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตชมุพร ปัจจบุนัมีนกัศกึษาทัง้หมด 23,215 คน 
 สถาบนัมีนโยบายสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้เรียนรู้แบบคดิเชิงนามธรรม ผสมผสานกบัการทดลอง
และปฏิบตัเิพ่ือเกิดการเรียนรู้ได้ดีด้วยการกระทํา หรือให้นกัศกึษารู้จกัการฝึกปฏิบตัเิก่ียวกบัทฤษฎี หรือ
แนวคดิเพ่ือท่ีจะให้สอดคล้องกบัการเป็นสถาบนัอดุมศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภมูิภาคเอเซีย ในปี ค.ศ. 2020 ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั นอกจากนีส้ถาบนัฯยงัสนบัสนนุให้นกัศกึษารู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ตามความสมคัรใจ นอกเหนือจากการฟังบรรยายในห้องเรียน ตลอดจนฝึกทกัษะ เพ่ือให้
นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถและมีบคุลกิภาพท่ีดี มีวจิารณญาณ เสียสละ
ตอ่สว่นรวม มีคณุธรรม จริยธรรม และสขุภาพพลานามยัท่ีแข็งแรง เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและคณุธรรม
สมบรูณทัง้ทางสตปัิญญา ร่างกาย และจิตใจ โดยนกัศกึษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ตามความสนใจ 
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อํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาสามารถจดักิจกรรมได้หลากหลายเตม็ท่ีตามความถนดัและความสนใจ
ภายใต้ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิองสถาบนั กลุม่งานสนบัสนนุกิจกรรมนกัศกึษามีหน้าท่ีสนบัสนนุ
สง่เสริมเช่ือมประสานกบัให้คําปรึกษากิจกรรมให้การทํากิจกรรมดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้
จดัหลกัสตูรพฒันาทกัษะการจดักิจกรรม จดัหางบประมาณสนบัสนนุและเป็นพ่ีเลีย้งให้คําปรึกษา ในการทํา 
กิจกรรมให้สําเร็จตามเป้าหมายภายใต้โครงสร้างองค์การนกัศกึษา สภานกัศกึษา และชมรม ได้มีการสง่เสริม
กิจกรรมนกัศกึษาตามความถนดัและความสนใจของนกัศกึษาให้ครอบคลมุ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้าน
ศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ นกัศกึษามีโอกาสทํากิจกรรมท่ีสนใจและถนดั 
มีสาระและคณุคา่ ซึง่หาไมไ่ด้จากการเรียนในชัน้เรียน เพ่ือให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของสงัคม 
 จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาเกียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาในด้านตา่ง  ๆสรุปประเดน็ปัญหา
เก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาได้ ดงันี ้ 
  1. ด้านกีฬา ปัญหาท่ีพบคือ นกัศกึษาเกิดการเหน่ือยล้า จากการเรียนไมอ่ยากเข้าร่วมกิจกรรม
เน่ืองจากต้องเรียนหนกั (จฬุาลกัษณ์ ด้วนขํา.  2554: สมัภาษณ์) ไมเ่ห็นความสําคญัในกิจกรรมกีฬา และ
คดิวา่ เป็นกิจกรรมท่ีไมน่่าสนใจ (สราวธุ สําเภาสงฆ์.  2554: สมัภาษณ์) 
  2. ด้านศลิปวฒันธรรม ปัญหาท่ีพบคือ การประชาสมัพนัธ์ขา่วของคณะไมท่ัว่ถึง (ปราโมทย์ 
ฉิมปาน.  2554: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ยงัมีเหตผุลอ่ืนท่ีไมอ่ยากเข้าร่วมเพราะคดิวา่ นกัศกึษาท่ีชว่ยงาน
มีจํานวนมากอยูแ่ล้วไมต้่องเข้าร่วมก็ได้ (พนิดา โททอง.  2554: สมัภาษณ์) และนกัศกึษาสว่นใหญ่ไมส่นใจ 
ไมช่อบกิจกรรมด้านนี ้เลยไมอ่ยากมีสว่นร่วม (ชศูกัดิ์ ฤทธิเพชร.  2554: สมัภาษณ์) นอกจากนีล้กัษณะ
การจดักิจกรรมก็เหมือนเดมิทกุครัง้และไมส่นกุสนาน (รณชยั นิจกร.  2555: สมัภาษณ์) 
  3. ด้านวิชาการ ปัญหาท่ีพบคือ เวลาในการจดักิจกรรมซํา้ซ้อนกบัเวลาท่ีเรียน (มลัลกิา แก้วซงั.  
2554: สมัภาษณ์) นกัศกึษายงัขาดความมัน่ใจในความรู้ความสามารถของตวัเอง (พงศ์ธร พงศ์ทองคมุ. 
2554: สมัภาษณ์) นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีจดัก็ไมน่่าสนใจ เน่ืองจากเน้นวชิาการมากเกินไป ทําให้นกัศกึษา
เกิดความน่าเบ่ือ (ปฐมพงษ์ รัตนบณัฑิตสกลุ.  2555: สมัภาษณ์) 
  4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ปัญหาท่ีพบคือ นกัศกึษารู้สกึวา่เหน่ือยในการท่ีออกคา่ยอาสา
เลยไมอ่ยากเข้าร่วม (อญัชิษา สจัจารักษ์.  2554: สมัภาษณ์) 
 จากสภาพปัญหาดงักลา่วท่ี ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม 
ด้านวชิาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ซึง่ผลของการวิจยัครัง้นีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูสําหรับผู้บริหารและผู้ ท่ี 
เก่ียวข้องในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพ่ือท่ีจะนําไปปรับปรุง แก้ไข และ
เสนอแนะแนวทาง เพ่ือพฒันาและสง่เสริมการทํากิจกรรมนกัศกึษา ให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั และ
ตรงกบัความถนดัและความสนใจของนกัศกึษาตอ่ไป 
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จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม   
ด้านวชิาการ และด้านบําเพญ็ประโยชน์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะ 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้อยา่งสมบรูณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ให้เหมาะกบัความถนดัและความสนใจของนกัศกึษาตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้วิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั ระดบัปริญญาตรี  ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 1 – 4 และสงูกวา่ จาก7 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 ตวัแปรที่ศกึษา 
  1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 เพศ แบง่เป็น 
    1.1.1 เพศชาย 
    1.1.2 เพศหญิง 
   1.2 ชัน้ปี แบง่เป็น 
    1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
    1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
    1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
    1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
   1.3 คณะ ได้แก่ 
    1.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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    1.3.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
    1.3.3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
    1.3.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.3.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    1.3.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    1.3.7 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
  2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวชิาการ 
และด้านบําเพญ็ประโยชน์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักศึกษา หมายถึง ผู้ ท่ีกําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1 – 4 และสงูกว่าในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศกึษา 2555 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึก 
ความนกึคดิตอ่สิง่ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จากกิจกรรมท่ีจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
  2.1 ด้านกีฬา หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ร่างกายเป็นส่ือในการเคล่ือนไหว โดยมีรูปแบบ และ
ระเบียบวิธีตามกตกิาท่ีกําหนด และทําให้เกิดความสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทายความสามารถ ซึง่จะใช้เป็น
กิจกรรมการแข่งขนัหรือ เพ่ือความสนกุสนานเพลดิเพลนิ และเพ่ือสขุภาพพลานามยัท่ีดีก็ได้ สามารถพฒันา
สมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนกัศกึษา ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีทางสถาบนั สโมสรนกัศกึษาสว่นกลาง 
สโมสรสว่นคณะ และชมรมตา่งๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัจดัขึน้ เพ่ือ
สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการเลน่กีฬา มีเจตคตท่ีิดีตอ่การแขง่กีฬาของสถาบนั และสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศกึษารวมทัง้สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาด้วย 
  2.2 ด้านศลิปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือสาธิตหรือกิจกรรมการแสดงท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเพณีไทย เช่น นาฎศิลป์ ดนตรีไทย การละเลน่พืน้เมือง กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และท้องถ่ินกิจกรรมในวนัสําคญัตา่งๆ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีทางสถาบนั นกัศกึษาสว่นกลาง สโมสรสว่นคณะ 
และชมรมตา่งๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา
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มีความรู้และทกัษะทางศลิปวฒันธรรมทางด้านสนุทรียภาพ ปลกูฝังให้นกัศกึษามีจิตสํานกึท่ีดีตอ่การทํานุ
บํารุงศลิปวฒันธรรม 
  2.3 ด้านวิชาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษามีโอกาสในการพฒันา
ความรู้ความสามารถทางวิชาการได้ตรงกบัความต้องการและความสนใจของนกัศกึษาสง่เสริมให้มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันานกัศกึษาให้มีลกัษณะเป็นผู้ นําท่ีดี และผู้ตามท่ีดี รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง 
  2.4 ด้านบาํเพญ็ประโยชน์ หมายถงึ กิจกรรมท่ีจดัขึน้ เพ่ือพฒันาและทําประโยชน์ให้แก่
สงัคม ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสถาบนั สโมสรนกัศกึษาสว่นกลาง สโมสรสว่นคณะ และชมรมตา่งๆ ของสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จดัขึน้เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม สง่เสริมให้นกัศกึษา
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 3. คณะ หมายถึง หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสาขาวิชาตา่งๆ ใน
งานวิจยันี ้หมายถึง คณะท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีมี 7 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 
 1. นกัศกึษาชายและหญิง มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 2. นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามสาระ ดงันี ้
ความหมายของกิจกรรมนกัศกึษา ปรัชญากิจกรรมนกัศกึษา วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษา ความสําคญั
ของกิจกรรมนกัศกึษา ประเภทและลกัษณะของการจดักิจกรรมนกัศกึษา ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษา แนวทางการจดักิจกรรมนกัศกึษาในสถาบนั  อดุมศกึษา ปัญหาและอปุสรรคในการจดั
กิจกรรมนกัศกึษา ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนกัศกึษา 
 
ความหมายของกจิกรรมนักศกึษา 
 กิจกรรมนกัศกึษามีความสําคญัตอ่การบริหารจดัการอดุมศกึษา เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการของ
นกัศกึษาและเป็นกิจกรรมศนูย์กลางของกระบวนการพฒันานกัศกึษาด้านตา่ง  ๆ นอกจากการเรียนในชัน้เรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรมมีความสําคญัควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนในหลกัสตูร เพ่ือพฒันาการให้นกัศกึษา
มีความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ขึน้ และมีคณุลกัษณะท่ีสงัคมต้องการในการสร้างบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ทัง้นี ้
กิจกรรมนกัศกึษา (Student activities) ทําให้นกัศกึษาเกิดทัง้การเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์อยา่ง
มากมาย ซึง่ทกัษะและประสบการณ์หลายอยา่งไมส่ามารถเรียนได้ในชัน้เรียน กิจกรรมนกัศกึษาจงึเป็น
เคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสง่เสริมพฒันาการของนกัศกึษา มีผู้ให้ความหมายกิจกรรมนกัศกึษาไว้หลากหลาย 
ดงันี ้ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2541: 5) ให้ความหมายกิจกรรมนกัศกึษาวา่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ของนกัศกึษาเข้าสูชี่วิตก่อนการทํางาน โดยเป็นกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการประหยดั อดออม นิยมไทย และ
ใช้ของไทย กิจกรรมเพ่ือการพฒันาตวัเองของนกัศกึษาด้านจริยธรรม คณุธรรม และบคุลกิภาพ 
 ธิดารัตน์ บญุนชุ (2543: 3) กลา่ววา่ กิจกรรมนกัศกึษา เป็นการจดักิจกรรมขององค์กรตา่งๆ ท่ี
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีการเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างความสมัพนัธ์ขัน้พืน้ฐานให้กบันกัศกึษา โดย
การศกึษาแบบประชาธิปไตย ท่ีถือวา่ เป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยสง่เสริมให้นกัศกึษาเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ และ
ได้มาตรฐานท่ีจะสง่ผลให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่ของสงัคม 
 ชาญชยั อินทรประวตัิ (2545: 27) กลา่วไว้วา่ กิจกรรมนกัศกึษา คือ กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ทาง
การศกึษาท่ีเกิดขึน้จากการคดิและการดําเนินการของนกัศกึษา โดยการให้คําปรึกษาและดแูลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาให้อยูใ่นกรอบนโยบาย ประเพณี และวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั 
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 ทบวงมหาวทิยาลยั (2545ก: 6) กลา่ววา่ กิจกรรมนกัศกึษาเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะช่วยสง่เสริมเตมิ
เตม็ให้นิสตินกัศกึษาเป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ เสียสละ มี
วิจารณญาณ มีคณุธรรม จริยธรรม และสขุภาพพลานามยัแข็งแรงหรืออีกนยัหนึง่คือเป็นคนท่ีสมบรูณ์
ทัง้ด้านสตปัิญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ 
 สรุปได้วา่ กิจกรรมนกัศกึษา หมายถึง กิจกรรมท่ีนกัศกึษาและมหาวิทยาลยั ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษา
ได้รับประสบการณ์ตา่ง  ๆ ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมหลกัสตูร อนัก่อให้เกิดการพฒันาในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสตปัิญญา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และสง่เสริมให้นกัศกึษามีระเบียบวนิยัในตวัเอง เป็นท่ีต้องการ
ของสงัคมและสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ปรัชญากจิกรรมนักศกึษา 
 สถาบนัอดุมศกึษา มีบทบาทความสาํคญัเป็นอยา่งย่ิงในการสร้างคนให้พร้อมด้วยความรู้ ความคิด 
และศีลธรรม สร้างเสริมสิง่ตา่งๆ และสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์ อยา่ง
เต็มท่ี ทัง้ด้านการศกึษาและการพฒันาความคิด บคุลกิภาพและยงัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์
ท่ีดี เพ่ือเตรียมพร้อมการเป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้กิจกรรมจงึเป็นสิง่สาํคญัในการพฒันาบณัฑิตให้สมบรูณ์
ในด้านความรู้ สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึง่ วนิสตนั และ มิลเลอร์ (Winston; & Miller.  
1994: 3) ได้ให้ความคดิเห็นวา่ การพฒันาการศกึษาให้มีความสมบรูณ์นัน้ต้องประกอบด้วยหลายประการ
ด้วยกนั คือ สถาบนัการอดุมศกึษาต้องให้ความสําคญั ตัง้แตก่ารบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอน 
งานกิจกรรมนกัศกึษา งานคําปรึกษาแนะแนว งานกีฬาและนนัทนาการตา่ง  ๆเพ่ือให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบ
ตอ่สว่นรวมและสงัคมและพฒันาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพตอ่ไปภายหน้า 

 ดงันัน้ งานกิจกรรมนกัศกึษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีมีบทบาทในการพฒันานกัศกึษาเป็นอยา่งมาก 
สถาบนัอดุมศกึษา ควรจะต้องกําหนดปรัชญาเพ่ือสนบัสนนุและพฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้มีคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ ทํานองเดียวกบั วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2538: 63 – 64) ได้ให้แนวคดิของปรัชญา
กิจกรรมนกัศกึษา ดงันี ้ 
  1. สง่เสริมให้นกัศกึษาแตล่ะคนรู้จกัตนเองมากขึน้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อนัเป็นผล
ให้แตล่ะคนสามารถพฒันาการเรียน วิชาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ บคุลกิภาพ และวฒุิภาวะสูค่วามเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
  2. สง่เสริมและช่วยเหลือให้นกัศกึษาจดัตัง้กลุม่ หรือชมรมท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
โดยไมคํ่านงึถึงเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ความแตกตา่งทางด้านการเมือง  
  3. เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกบักลุม่ สามารถเสนอความคดิเห็น  
กล้าแสดงตน พฒันาความเป็นผู้ นํา เสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งหมูน่กัศกึษา รู้จกัการอยูแ่ละทํางาน 
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ร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัฝึกหดัการทํางานอยา่งเป็นระบบและฝึกความคดิ ตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล  
  4. อํานวยความสะดวกในการจดัและดําเนินกิจกรรมนกัศกึษาในด้านตา่ง  ๆเช่น จดัหา สถานท่ี 
เพ่ือเป็นศนูย์กลางกิจกรรมสําหรับประชมุ จดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือการพิมพ์ จดัทําป้ายประกอบตา่งๆ 
ประสานงานกบัภาควิชาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุหรืออํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาจดักิจกรรม
เพ่ือให้กิจกรรมตา่ง  ๆดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จดัหาอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจดักิจกรรมท่ีมีประสบการณ์
ด้านกิจกรรมเพ่ือดําเนินการจดักิจกรรมให้แก่นกัศกึษาได้อยา่งเหมาะสม  
  5. พฒันานกัศกึษาให้มีบคุลกิภาพ มีความสามคัคี มีความประพฤตท่ีิดีงาม สอดคล้อง
กบัวฒันธรรมไทย 
  6. ช่วยให้นกัศกึษาสามารถปรับตวัเข้ากบัการเรียนในรายวิชาตา่งๆ และสามารถใช้กิจกรรม
เป็นเคร่ืองผอ่นคลายความเครียดจากการเรียนได้ 
 ทบวงมหาวทิยาลยั (2543: 11) ได้กําหนดปรัชญาของกิจกรรมนกัศกึษา ไว้ดงันี ้
  1. สง่เสริมการพฒันานกัศกึษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ มีคณุภาพ และมีศกัยภาพ
ในการพฒันาและแขง่ขนัในสงัคมโลก 
  2. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการอดุมศกึษาให้เอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา 
  3. สร้างสรรค์ความรู้ในด้านการพฒันานกัศกึษา หรือเอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา 
  4. สง่เสริมกิจกรรมการพฒันานกัศกึษาให้มีคณุภาพตามลกัษณะท่ีพงึประสงค์ โดยพฒันา 
กิจกรรมนกัศกึษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพและชีวิต 
  5. สง่เสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี สร้างแหลง่เรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ 
  6. สง่เสริมให้นกัศกึษามีการจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชน โดยใช้ชมุชนและภมูิปัญญาท้องถ่ิน
เป็นแหลง่การเรียนรู้ 
  7. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เห็นคณุคา่ และภาคภมูิใจในศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญา 
ท้องถ่ิน 
  8. สง่เสริมการใช้หลกัธรรมทางศาสนา เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีจริยธรรม คณุธรรม มีระเบียบ 
วินยั มีสมาธิ อยา่งสม่ําเสมอ 
  9. จดัให้มีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
  10. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรี กีฬา ศาสนา การใช้ชีวิตในสงัคม 
  11. สง่เสริมให้นกัศกึษาเพิ่มพนูประสบการณ์ด้านการทํางานในระหวา่งเรียน 
  12. พฒันาหอพกันกัศกึษาให้เป็นแหลง่ศกึษา 
  13. จดัให้มีสถานท่ีออกกําลงักาย เพ่ือพฒันาสขุภาพและนนัทนาการ 
  14. ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ให้เอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา 
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  15. สนบัสนนุให้อาจารย์บรูณาการวิชาการกบักิจกรรมนกัศกึษาเข้าด้วยกนั 
 สรุปได้วา่ ปรัชญากิจกรรมนกัศกึษาจะช่วยทําให้สถาบนัมีทิศทางในการวางแผนพฒันาการดําเนิน
กิจกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้ การกําหนดปรัชญากิจกรรมนกัศกึษาจงึมีความสําคญัในการพฒันา
นกัศกึษาและสง่เสริมพฒันาทกัษะในทกุๆ ด้าน โดยให้นกัศกึษาทกุคนมีสว่นร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอก
ห้องเรียนเพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความรู้และประสบการณ์และจะช่วยเสริมสร้างให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรมนักศกึษา 
 ชาญชยั อินทรประวตัิ (2533: 3 – 4) กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
วา่ ตามภารกิจในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ วตัถปุระสงค์ของการศกึษาแบง่ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
  1. ด้านการมีวิชาชีพในระดบัเทคนิคหรือระดบัมืออาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพ
เลีย้งตนเองและสร้างความเจริญให้แก่สงัคมได้ ซึง่งานวิชาการเก่ียวกบัหลกัการสอนจะรับผิดชอบการพฒันา
ในด้านนีเ้ป็นสว่นใหญ่ 
  2. ด้านการพฒันาบคุลกิภาพ กิจกรรมนกัศกึษาสร้างสรรค์การมีบคุลกิภาพและมนษุยสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่สงัคมได้ อาจจะแยกพิจารณาด้านบคุลกิภาพได้ดงันี ้ด้านวาจา ด้านอารมณ์ ด้านเชาว์ปัญญา  
 สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2538: 120 – 121) ท่ีกลา่วถงึ วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ดงันี ้ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นกัศกึษา  
  2. เพ่ือเป็นการเตรียมนกัศกึษาสําหรับการดําเนินชีวิตในสงัคมประชาธิปไตย  
  3. เพ่ือพฒันานกัศกึษาทางด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ  
  4. เพ่ือเพิม่พนูความสนใจของนกัศกึษาให้กว้างขวางยิ่งขึน้  
  5. เพ่ือให้นกัศกึษาใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  
  6. เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนให้แก่นกัศกึษา  
  7. เพ่ือพฒันาความสามารถพิเศษของนกัศกึษา  
  8. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาได้นําความรู้ไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม  
  9. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาได้รู้จกัทํานบุาํรุงศลิปะและวฒันธรรมไทย  
  10. เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีในหมูน่กัศกึษา 
 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2538: 59 – 60) ได้กลา่วถึง วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษา 
ดงันี ้ 
  1. เพ่ือพฒันาความเหมาะสมด้านบคุลกิภาพ  
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  2. เพ่ือพฒันาความสามารถในความสมัพนัธ์และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
  3. เพ่ือทําให้นกัศกึษามีความสนใจกว้างขวางขึน้  
  4. เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ  
  5. เพ่ือฝึกให้ปกครองตนเอง  
  6. เพ่ือฝึกความคดิและการตดัสนิใจ  
  7. เพ่ือพฒันาสตปัิญญา  
  8. เพ่ือให้รักศลิปวฒันธรรมและประเพณีไทย  
  9. เพ่ือให้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  
  10. เพ่ือให้เพิ่มพนูความรู้ในด้านอาชีพในอนาคต  
  11. เพ่ือให้รู้จกัการเสียสละและการทํางานให้สว่นรวม  
  12. เพ่ือให้รู้จกัทกัษะทางสงัคม  
  13. เพ่ือพฒันาลกัษณะนิสยัและความคดิท่ีดี  
  14. เพ่ือให้มีความสามคัคี  
  15. เพ่ือพฒันาความกตญัญตูอ่สถาบนั  
 จากงานสมัมนาวิชาการผู้บริหารและบคุลากรด้านกิจกรรมนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ทบวงมหาวทิยาลยั (2541: 21) ผลการสมัมนามีข้อสรุปวา่ กิจกรรมนกัศกึษาเป็นสิง่ท่ีสําคญัยิง่ของการศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี ซึง่เป็นจดุเช่ือมระหวา่งความเป็นเดก็กบัผู้ใหญ่ ดงันัน้ กิจกรรมตา่งๆ ในห้องเรียน
และในสงัคม จงึมีสว่นอยา่งมากในการหลอ่หลอมนกัศกึษา จากการสมัมนาในครัง้นีจ้งึเน้นวตัถปุระสงค์
ในการพฒันานกัศกึษา 5 ด้าน คือ 
  1. เป็นคนเก่งและคนดี 
  2. การมีความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีบคุลกิภาพ และทศันคตท่ีิเหมาะสมตอ่สภาวะ
ปัจจบุนั 
  3. การมีความรู้ในงานและความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ได้จริงๆ 
  4. การมีคา่นิยม นิยมไทย และทศันคต ิประหยดั อดออม และสามารถปรับตวัได้กบัสภาพ
การเปล่ียนแปลง 
  5. การสร้างเอกลกัษณ์ของนกัศกึษาในสถาบนั ภายใต้ความหลากหลายด้านคณุลกัษณะ
ของนกัศกึษาในสถาบนั 
 ทบวงมหาวิทยาลยั (2542ก: 7) ได้สง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาและสนบัสนนุกิจกรรมของนกัศกึษา
โดยกําหนดวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันานกัศกึษา ไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
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ทัง้ด้านบําเพญ็ประโยชน์ ศลิปวฒันธรรม จริยธรรม กีฬา สมัมนา เพ่ือพฒันากิจกรรมนกัศกึษาและกิจกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
  2. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึง่คา่นิยมในตวันกัศกึษา 
  3. เพ่ือให้นกัศกึษานําความรู้ทางวิชาการ บริการ สร้างสรรค์ พฒันาสงัคมให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้า ทัง้ทางด้านถาวรวตัถแุละการดําเนินชีวิต 
  4. เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนและมีประสบการณ์ตรง ในสภาพท่ีเป็นจริงของสงัคม 
  5. เพ่ือเสริมสร้างคา่นิยมด้านความร่วมมือ สามคัคี รับผิดชอบ และเสียสละเพ่ือสว่นรวม 
  6. เพ่ือสง่เสริมพลานามยั และพฒันาบคุลกิภาพ 
  7. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรตคิณุของมหาวิทยาลยั 
 สรุปได้วา่ วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษาท่ีจดัขึน้นัน้เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีความสมบรูณ์
ทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ และยอ่มมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันานกัศกึษา
ด้านวิชาการ ด้านพลานามยั ความเป็นผู้ นํา พฒันาสงัคม รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนดํารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ และการดําเนิน
กิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยัจงึจะถือวา่เป็น
การดําเนินกิจกรรมกบันโยบายของรัฐท่ีจะสง่เสริมให้นกัศกึษาพฒันาตวัเองได้อยา่งเตม็ท่ี 
 
ความสาํคัญของกจิกรรมนักศกึษา 
 กิจกรรมนกัศกึษาเป็นกระบวนการทางการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้มีขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาได้ทํากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือกนัทางด้านวิชาการอนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาของนกัศกึษา โดย
มีอาจารย์ประจําชมรมให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเพ่ือให้การดําเนินการจดักิจกรรมของนกัศกึษา เป็น 
ไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และดําเนินไปในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม เพราะการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ไมไ่ด้มุง่หวงัท่ีจะพฒันานิสตินกัศกึษาด้านวิชาการเพียงอยา่งเดียว แตมุ่ง่พฒันาทกุด้านโดยเฉพาะการผลิต
กําลงัคนเพ่ือพฒันาประเทศชาต ิ เน่ืองจากสงัคมทกุวนันีไ้มต้่องการแตเ่พียงคนเก่งทางวิชาการเพียงอยา่งเดียว
แตต้่องการคนท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึง่ถือวา่เป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ 
ซึง่ สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2538: 113) ได้กลา่วถึงความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา ไว้ดงันี ้
  1. ความสําคญัตอ่นกัศกึษา นกัศกึษาโดยทัว่ไปเป็นคนหนุ่มสาวท่ีมีกําลงัทัง้ทางด้านร่างกาย
และด้านความคดิ มีความอยากรู้อยากเห็น และเป็นผู้ ท่ีมีความหวงัดีตอ่สงัคมด้วยใจอนับริสทุธ์ิ กิจกรรม
เสริมหลกัสตูรหรือกิจกรรมนอกหลกัสตูรจะช่วยตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาได้เป็นอยา่งดี คือ 
   1.1 ช่วยพฒันานกัศกึษาในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และจิตใจ 
   1.2 ช่วยให้นกัศกึษาใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
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   1.3 ช่วยให้นกัศกึษาได้มีโอกาสใช้พลงัทางด้านร่างกาย และความคดิเพ่ือทําสิง่ท่ีเป็น 
ประโยชน์ตอ่ตนเอง ตอ่สถาบนัการศกึษา และตอ่ประเทศชาต ิ
  2. ความสําคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา การทํางานระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาในกระบวนการ
กิจกรรมนกัศกึษา ทําให้นกัศกึษาเกิดความอบอุน่ และมีความเข้าใจอาจารย์และสถาบนัอดุมศกึษาดียิ่งขึน้ 
กิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรม ด้านบําเพ็ญประโยชน์และด้านกีฬา จงึเป็นสว่นสําคญัในการเผยแพร่
ช่ือเสียงของสถาบนัอดุมศกึษา 
  3. ความสําคญัตอ่ประเทศ ในแตล่ะปีนกัศกึษาได้ออกไปพฒันาชนบทในถ่ินทรุกนัดาร ได้
สร้างถาวรวตัถหุลายอยา่ง เช่น โรงเรียน สะพาน ฝายนํา้ล้น ถงัเก็บนํา้ฝน เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัช่วยให้
ประชาชนในชนบทเข้าใจด้านการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรมแผนใหม ่ด้านการศกึษา และการสาธารณสขุ 
เพ่ือช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมของนกัศกึษา มีบทบาทสําคญั
ในการทํานบุํารุง พฒันา และเผยแพร่วฒันธรรมของชาต ิกิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้นกัศกึษา ซึง่เป็นเยาวชน
ของชาติ มีร่างกายแข็งแรง ซึง่จะเป็นทรัพยากรสําคญัในการพฒันาประเทศ 
 นอกจากนี ้จิรวฒัน์ วีรังกร (2546: 38 )ได้กลา่วถึง ความสําคญัของการจดักิจกรรมในสถาบนั 
อดุมศกึษาวา่ สามารถทําให้นกัศกึษาทํางานร่วมกนั โดยมีการแลกเปล่ียนความคดิตลอดจนรู้จกัการเป็น
ผู้ นําและผู้ตามท่ีดี รู้จกัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จกัการความคมุอารมณ์ นอกจากนัน้ สถาบนัอดุมศกึษา
ยงัมีบทบาทหน้าท่ีพฒันาคนให้มีคณุลกัษณะเป็นกําลงัคน (Manpower) โดยการผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนอง
ทางด้านมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการ และตอบสนองความต้องการของการศกึษา การอดุมศกึษา
จงึต้องมุง่ ทัง้ในเร่ืองการจดักิจกรรมตามหลกัสตูร และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรหรือกิจกรรมนอกหลกัสตูร
ควบคูก่นัไปด้วยเพ่ือท่ีจะทําให้นกัศกึษาสําเร็จเป็นบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมไปด้วย ความรู้ ความสามารถ มี
วิจารณญาณ เสียสละตอ่สว่นรวม มีคณุธรรม และสขุภาพอนามยัแข็งแรง สง่ผลไปสูก่ารเป็นบณัฑิตท่ีมี
ความสมบรูณ์ทกุด้าน และในการพฒันานกัศกึษาให้สมบรูณ์นัน้ สถาบนัอดุมศกึษาต้องคํานงึถงึกิจกรรม
ท่ีสามารถหลอ่หลอมให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ในหลายด้าน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดง
ความสามารถในด้านตา่งๆ สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชา
ชีวิตให้ยัง่ยืน  
 สรุปได้วา่ กิจกรรมนกัศกึษามีความสําคญัอยา่งยิ่งในการให้พฒันานกัศกึษาให้มีทกัษะในด้าน
ตา่ง  ๆ รวมถึงสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจําวนั เพ่ือประโยชน์
ตอ่ตนเอง ตอ่สถาบนัอดุมศกึษา และประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมนัน้นกัศกึษายงัได้รู้จกัตนเองวา่ มีความสามารถ
ด้านใดบ้าง ได้ฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  และเพ่ือให้นกัศกึษามีจิตสํานกึในการใฝ่เรียนรู้ ท่ีจะนําไปสูก่ารเป็น
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ีต้องการของสงัคม 
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ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมนักศกึษา 
 การจําแนกประเภทและลกัษณะของการจดักิจกรรมนกัศกึษาของแตล่ะสถาบนั ได้มีการจดัจําแนก
แตกตา่งกนัไป โดยจะต้องคํานงึถงึหลกัการและลกัษณะของสถาบนัศกึษาแตล่ะแหง่ ทบวงมหาวทิยาลยั 
(2542ข: 11) ได้กําหนดประเภทของกิจกรรมนกัศกึษาท่ีสถาบนัอดุมศกึษาต้องให้การสง่เสริมสนบัสนนุ 
โดยแบง่เป็น 6 ประเภท ดงันี ้
  1. กิจกรรมสว่นกลาง ได้แก่ องค์การนกัศกึษา หรือสโมสรนกัศกึษา 
  2. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ชมรม หรือชมุชนทางวิชาการ เช่น ชมรมภาษาองักฤษ ชมรม 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  3. กิจกรรมกีฬา ได้แก่ ชมรมกีฬาประเภทตา่งๆ เช่น ชมรมฟตุบอล ชมรมกรีฑา เป็นต้น 
  4. กิจกรรมศลิปะและวฒันธรรม ได้แก่ ชมรมศลิปะ หรือชมรมวฒันธรรม เช่น ชมรมดนตรีไทย 
ชมรมอีสาน เป็นต้น 
  5. กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ได้แก่ ชมรมกิจกรรมเพ่ือชว่ยเหลือสงัคม เชน่ ชมรมคา่ยอาสาพฒันา 
ชมรมอนรัุกษ์ เป็นต้น 
  6. กิจกรรมนนัทนาการ ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือความสนกุสนานเพลดิเพลนิ เช่น การสงัสรรค์ 
การออกกําลงักาย การเลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพ เป็นต้น 
 ธิดารัตน์ บญุนชุ (2543: 6 – 9) ได้กําหนดกิจกรรมศกึษาออกเป็น 6 ประเภท คือ 
  1. กิจกรรมด้านการปกครอง มีห้องปฏิบตัิการเพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกเป็นผู้ นําในการฝึก
การทํางานร่วมกนั เป็นตวัแทนผู้ประสานงานและส่ือสารประสานงานระหวา่งคณาจารย์ ผู้บริหาร และ
นกัศกึษา ให้บริการแก่เพ่ือนนกัศกึษาทัง้หมดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลได้ผลเสียของนกัศกึษา 
  2. กิจกรรมด้านวชิาการ เป็นกิจกรรมท่ีเพิม่พนูความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่
นกัศกึษา โดยการผสมผสานหลกัสตูรเพ่ือช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบันกัศกึษามากขึน้ 
  3. กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ ทกัษะการกีฬา 
  4. กิจกรรมด้านอาสาพฒันา เป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รวมทัง้กิจกรรมศกึษาปัญหา
สงัคม กิจกรรมเหลา่นี ้ทําให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจสภาพท่ีเกิดขึน้อยา่งแท้จริง 
  5. กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมความรู้ และประสบการณ์ ให้นกัศกึษา
ทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรม 
  6. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมสอนให้นกัศกึษารู้ทนัเหตบุ้านการเมือง 
 สชุาญ โกศนิ (2546: 40 – 41) ได้สรุปประเภทกิจกรรมพฒันานกัศกึษาเพ่ือให้นกัศกึษามี
ความคดิริเร่ิมและความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้ 



 

 

17 

  1. กิจกรรมด้านพฒันาความคดิและการระดมสมอง เพ่ือทําให้นกัศกึษารู้จกั มีความคดิ 
ริเร่ิมสร้างสรรค์  
  2. กิจกรรมด้านภาษา การเข้าคา่ยภาษาองักฤษนบัวา่สําคญัมาก เพราะปัจจบุนันีภ้าษาองักฤษ
มีความจําเป็นมากในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรือนกัศกึษาทกุคนน่าจะต้องมี
ภาษาท่ีสองในชีวิต ซึง่อาจจะเป็นภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาฝร่ังเศส ฯลฯ ก็ได้  
  3. กิจกรรมด้านการฝึกการแก้ปัญหาและตดัสนิใจ เพราะในฐานะท่ีจะต้องเป็นผู้ นํากลุม่
ในอนาคต หรือแม้แตจ่ะเป็นหวัหน้าหรือผู้บริหารความรู้พืน้ฐานในเร่ืองนีน้บัวา่ จําเป็นมากเพราะจะต้อง
สามารถนําไปปฏิบตัไิด้ในการทํางาน  
  4. กิจกรรมด้านการสง่เสริมคณุภาพ ในการแขง่ขนักบัตลาดโลกของธรุกิจและอตุสาหกรรม
นัน้ ปัจจบุนันีมี้การพดูถงึเร่ืองของ ISO 9000 กนัมาก นัน่ก็คือ ระบบคณุภาพมาตรฐาน ซึง่นกัศกึษารุ่นใหม่
จะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจ เพราะเป็นคณุภาพมาตรฐานท่ีทัว่โลกยอมรับ องค์กร/หรือสถานประกอบการใด
ไมมี่ใบรับรองมาตรฐาน (ISO 9000 Certificate) ก็จะถกูกีดกนัทางการค้าไมส่ามารถท่ีจะสง่ออกไปขายใน
ตลาดโลกได้ และยงัรวมถงึคณุภาพมาตรฐานในการให้บริการด้วย  
  5. กิจกรรมด้านการทํางานเป็นทีม ปัจจบุนัหลายองค์กร/สถานประกอบการนิยมจดักิจกรรม
อยา่งหนึง่ท่ีเรียกวา่กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์จดุประสงค์คือ ต้องการให้รู้จกัการทํางานเป็นทีมให้รู้จกัการร่วมมือ
และการประสานงานท่ีดี มีการแบง่หน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกนัมีความสมัพนัธ์กนั โดยมีจดุประสงค์
หรือความคาดหวงัร่วมกนัเพ่ือให้บรรลผุลสําเร็จ  
  6. กิจกรรมด้านเกมการจดัการ เป็นการทํากิจกรรมกลุม่ในลกัษณะหลายรูปแบบ เช่น มี
การฝึกเร่ืองของการอภิปรายแบบกลุม่ กิจกรรม 5 ส การแสดงบทบาทสมมต ิซึง่ล้วนแล้วแต ่ช่วยสร้าง
ประสบการณ์และพืน้ฐานความรู้ให้มีทกัษะทางการจดัการได้เป็นอยา่งดี  
  7. กิจกรรมด้านการสร้างจิตสํานกึในความปลอดภยัในการทํางาน โดยเฉพาะในปัจจบุนันี ้
ได้มีอนกุรมมาตรฐานความปลอดภยัขึน้ท่ีเรียกวา่ ISO 9000 มาบงัคบัใช้ทัว่โลก ถ้านกัศกึษาไมมี่ความเข้าใจ
หรือเคยร่วมกิจกรรมประเภทนีเ้ลย เวลาเข้าไปทํางานในองค์กร/สถานประกอบการท่ีทนัสมยั ก็อาจจะเกิด
ปัญหาได้ จงึควรมีการจดักิจกรรมด้านนีด้้วย  
  8. กิจกรรมในด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เพราะยงัมีอนกุรมระบบมาตรฐานโลกอีกตวัหนึง่
คือ ISO 14000 ท่ีเน้นในเร่ืองของสิง่แวดล้อมทกุเร่ือง ไมว่า่จะเป็นเร่ือง ฝุ่ นละออง การใช้สารเคมี ความร้อน 
แสง เสียง การสัน่สะเทือน การควบคมุ และขจดัมลภาวะตา่ง  ๆฯลฯ ไมใ่ช่เน้นเฉพาะเร่ืองการอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และการอนรัุกษ์สตัว์ป่าเท่านัน้ จงึนบัวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายกว้างขวางมาก  
  9. กิจกรรมด้านการพฒันาจิตใจหรือสขุภาพจิต โดยการจดักิจกรรมประเภทนี ้อาจจดัใน 
รูปแบบโครงการ เช่น บวชบณัฑิตเพ่ือความเป็นบณัฑิต ซึง่ผลท่ีได้รับจากการจดัโครงการนีทํ้าให้ผู้ ท่ีผา่น 
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กิจกรรมนีมี้คณุธรรม และมีความรู้กว้างขวางขึน้สามารถเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติได้  
  10. กิจกรรมด้านมนษุย์สมัพนัธ์ เป็นกิจกรรมท่ีชว่ยให้คนรู้จกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิหลกั
ของการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน หลกัของการปรับตวัให้เข้ากบัหมูค่ณะหรือสงัคมได้รวมทัง้เม่ือออกไปทํางาน
แล้วยงัสามารถไปช่วยจดักิจกรรมสง่เสริมแรงงานสมัพนัธ์ให้กบัองค์กร สถานประกอบการตา่งๆ ได้อีกด้วย 
 สรุปได้วา่ ประเภทของกิจกรรมนกัศกึษา อาจแบง่ได้ตามลกัษณะของกิจกรรมท่ีนกัศกึษาจดัขึน้ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้ครบทกุด้าน โดยสถาบนัแตล่ะสถาบนัดําเนินการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายประเภทแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์และนโยบายของแตล่ะสถาบนั โดยอาจดําเนินการ
ตามประเภทของกิจกรรมท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรมนักศกึษา 
 ชาญชยั อินทรประวตั(ิ2541: 26) ได้กลา่วถงึประโยชน์ท่ีนกัศกึษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา ดงันี ้
  1. ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
  2. เกิดความเจริญงอกงามทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
  3. รู้จกัตวัเอง 
  4. มีโอกาสพฒันาความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  5. มีโอกาสได้พฒันาบคุลกิภาพความเป็นผู้ นํา 
  6. มีโอกาสได้ตอบสนองความสามารถและความสนใจของตวัเอง 
  7. มีโอกาสได้สร้างสงัคมในกลุม่เพ่ือนของตวัเอง 
  8. มีโอกาสพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นในการทํางานร่วมกนั 
  9. มีโอกาสได้สร้างความผกูพนักบัสถาบนัของตวัเองและผกูพนักบัชมุชน 
  10. เกิดความภมูิใจในตวัเอง 
 ธิดารัตน์ บญุนชุ (2543: 3 – 6) ได้กลา่วถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่นกัศกึษาท่ีทําให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์ตา่งๆ ดงันี ้
  1. ด้านวิชาการและสตปัิญญา กิจกรรมนกัศกึษาเป็นสว่นเสริมและสนบัสนนุการเรียนใน
ชัน้เรียน การจดักิจกรรมได้ดีก็จะสามารถนําเอาความรู้จากชัน้เรียนมาประยกุต์กบัสภาพแวดล้อมนอกชัน้เรียน
ได้  
  2. ด้านสงัคม กิจกรรมนกัศกึษาช่วยสอนและฝึกทกัษะพิเศษในการติดตอ่กนัในสงัคม ช่วยให้
นกัศกึษามีความเข้าใจถึงอิทธิพลและแรงผลกัดนัของสงัคม และวฒันธรรม ทําให้นกัศกึษามีทศันคติท่ีดี
ในการเข้าสงัคมได้มากขึน้ ดงันัน้ กิจกรรมจงึเป็นห้องปฏิบตักิารท่ีมีคา่อยา่งยิ่งของคนในสงัคม 
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  3. ด้านการอยูร่่วมกนั กิจกรรมช่วยให้นกัศกึษาได้มีปฏิสมัพนัธ์กนัเอง ช่วยให้นกัศกึษา
ทํางานร่วมกนั อยูร่่วมกนั ประชมุร่วมกนั ประสานงานและแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั ฝึกการรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม่ 
  4. ด้านพฒันาการในตวันกัศกึษา กิจกรรมเป็นสิง่ท่ีชว่ยงานในด้านพฒันาการของนกัศกึษา
ให้บรรลผุล จากการท่ีทราบลกัษณะและภมูิหลงัของนกัศกึษาเก่ียวกบัความสนใจ สขุภาพร่างกาย และ
พืน้ฐานทางสงัคม ก็สามารถท่ีจะจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัการพฒันาของนกัศกึษาในแตล่ะขัน้ได้เป็น
การช่วยให้นกัศกึษาปรับตวั ฝึกฝนตวัเองเพ่ือชีวิตในอนาคต 
  5. ฝึกการเป็นผู้ นําและการใช้ชีวติในระบบประชาธิปไตย กิจกรรมชว่ยเตรียมนกัศกึษา เพ่ือ
การมีชีวิตในสงัคม และได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองดี มีโอกาสพฒันาความเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 
  6. เกิดความรักสถาบนัและรักการให้บริการชมุชน กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการรวมตวั
กนัเป็นเอกภาพในสถาบนั ชว่ยให้นกัศกึษาได้รู้จกัการมีสว่นร่วมกบัสถาบนัชมุชนท่ีตนอยูด้่วยและนําไปสู่
การให้ของสงัคม 
  7. ระบายพลงัของนกัศกึษา กิจกรรมช่วยให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งไปในทางท่ีสร้างสรรค์
โดยอาจารย์และผู้บริหารต้องให้ความสําคญักบักิจกรรมนัน้ๆ ด้วย 
 สรุปได้วา่ ประโยชน์จากเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาช่วยให้นกัศกึษาสามารถปรับตวั อยูร่่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้ ช่วยให้มีพฒันาการด้านตา่งๆ สมบรูณ์ยิ่งขึน้ รู้จกัทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางานเป็นกลุม่ รวมทัง้รู้จกัเป็นผู้ นํา
และผู้ตามท่ีดี 
 
แนวทางการจัดกจิกรรมนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 
 ทบวงมหาวทิยาลยั (2545ข: 1) ได้กําหนดแนวทางในการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา ดงันี ้
  1. การสง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
อาสาพฒันาชนบท                                                                                                                                        
  2. สง่เสริมให้นกัศกึษาสนใจและฟืน้ฟ ูตลอดจนเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติ 
  3. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์อนัก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพท่ีแท้จริง
ของสงัคมทัง้ในเมืองและชนบท ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาเม่ือสําเร็จการศกึษาแล้ว 
  4. เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีงามระหวา่งนกัศกึษา ประชาชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในหน่วยงาน
ตา่งๆ 
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  5. เพ่ือช่วยให้นกัศกึษาได้รู้จกัปรับตวัให้เข้ากบัสภาพท่ีแท้จริงของสงัคม ตลอดจนสํานกึ
ถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม โดยเฉพาะเม่ือสําเร็จการศกึษาแล้ว 
  6. เพ่ือเสริมสร้างให้นกัศกึษามีความสามคัคี มีความรับผิดชอบ และรู้จกัเสียสละ เพ่ือสว่นรวม 
  7. เพ่ือเสริมสร้างให้นกัศกึษาเป็นผู้ นํา และผู้ตามท่ีดี และมีความสามารถโดยรู้จกัทํางาน 
ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
 วรเดช จนัทรศร (2545: 6 – 7) ได้กลา่วถึง แนวทางในการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา ไว้ดงันี ้
  1. พฒันานกัศกึษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์มีคณุภาพและศกัยภาพในการพฒันา และ
แขง่ขนัในสงัคมโลก ด้วยการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้หลากหลายและน่าสนใจ ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม 
โดยการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ลงไปในหลกัสตูรการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา รวมทัง้
สง่เสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี  
  2. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ สนบัสนนุปัจจยัท่ีสร้างความพร้อม ทัง้ด้านร่างกาย และ
จิตใจ ของนกัศกึษา 
  3. สร้างสรรค์ความรู้ ปรับปรุงหลกัสตูรท่ีเอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง บรูณาการหลกัสตูรการเรียนการสอนกบักิจกรรมนกัศกึษา 
 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2548: 15) ได้กลา่วถึง แนวทางในการสง่เสริมการจดั
กิจกรรมของนกัศกึษาไว้ ดงันี ้
  1. รูปแบบวธีิการดําเนินกิจกรรมจะต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และความต้องการ
ของสงัคมในปัจจบุนั  
  2. ให้นกัศกึษามีโอกาสฝึกฝน มีประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ
ของภาคเอกชน และอตุสาหกรรมอยา่งใกล้ชิด 
  3. มุง่เน้นการพฒันานกัศกึษาให้รู้จกัการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ สร้างวิญญาณเถ้าแก่ 
“สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชาต”ิ  
  4. มุง่เน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานกึท่ีเสียสละตอ่สว่นรวม รวมถงึ
การประหยดั อดออม และนิยมไทย  
  5. วฒันธรรมอนัดีงามของชาตภิมูิปัญญาท้องถ่ินจะต้องได้รับการเอาใจใส ่และร่วมกนัทํานุ
บํารุงรักษาไว้คูช่าตติลอดไป  
  6. สนบัสนนุกิจกรรมนกัศกึษาท่ีนําไปสูก่ารกู้วิกฤตขิองชาตทิัง้วกิฤตทิางสงัคม (วิกฤตทิาง 
ศีลธรรม) วิกฤตเิศรษฐกิจ และวิกฤตทิางการเมือง 
 สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมนกัศกึษาเป็นองค์ประกอบสําคญัในการจดัการศกึษา โดยเฉพาะการพฒันา
บคุลกิภาพของนกัศกึษาให้เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมทกุด้าน เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิต
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ท่ีมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตอ่ไป นอกจากนี ้ ยงัจําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมนกัศกึษาเพ่ือท่ีจะหลอ่หลอมให้คนเป็นคนดีและเก่งควบคูก่นัไปเพ่ือท่ีจะสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคม
ได้อยา่งมีความสขุ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกจิกรรมนักศกึษา 
 การจดักิจกรรมนกัศกึษานัน้ มีปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้เหมือนกบัการทํางานชนิดอ่ืนๆ เช่น 
เม่ือจดักิจกรรมนกัศกึษาตา่ง  ๆไมมี่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมก็จะทําให้กิจกรรมหรือโครงการนัน้เกิดการล้มเหลว
ได้หรือไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ เป็นต้น มีนกัวิชาการ นกัการศกึษาหลายท่านได้ทําการศกึษาและได้
แสดงความคดิไว้ ดงันี ้
 โสภณ อรุณรัตน์ (2542: 70 – 71) ได้ทําการวจิยัสภาพปัญหาและความต้องการในการดําเนินงาน
กิจกรรมนกัศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อยูใ่นระดบัน้อยทกุด้าน และจากการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานด้านกิจกรรมนิสตินกัศกึษา โดยทัว่ไปของสถาบนั 
อดุมศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนพบวา่สว่นใหญ่จะประสบปัญหาตา่ง  ๆดงันี ้(ทบวงมหาวทิยาลยั.  2537: 34) 
  1. ปัญหาด้านการขาดแคลนบคุลากรท่ีทํางานด้านกิจกรรมนกัศกึษาโดยตรง 
  2. งบประมาณสนบัสนนุการทํากิจกรรมท่ีไมเ่พียงพอ 
  3. นกัศกึษามีภาระการเรียนมาก ทําให้มีเวลาทํากิจกรรมน้อย 
  4. นกัศกึษาไมเ่ห็นความสําคญักบักิจกรรมท่ีจดั 
  5. อาจารย์ฝ่ายวชิาการไมเ่ห็นความสําคญัของกิจกรรม 
  6. บคุลากรท่ีเช่ียวชาญและมีใจรักด้านกิจกรรมมีน้อย 
  7. ขาดแคลนสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการจดักิจกรรมนกัศกึษา 
  8. ขาดการประสานงานด้านกิจกรรมระหวา่งสถาบนั 
  9. ผู้บริหารและสถาบนัไมเ่ห็นความสําคญัตอ่กิจกรรมของนกัศกึษาเทา่ท่ีควร 
  10. ระยะเวลาของกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนกัศกึษาแตล่ะสมยัสัน้เกินไป 
  11. การจดัเบกิอปุกรณ์และงบประมาณในการทํากิจกรรมไมส่ะดวกผา่นขัน้ตอนมาก 
  12. ขาดอปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 
  13. ขาดนโยบายด้านการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาท่ีแนน่อน 
 สํานกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั (2544: 10) ได้สรุปปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินกิจกรรม
นกัศกึษา ดงันี ้
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  1. นโยบายของรัฐไม่ได้ให้ความสําคญัเร่ืองการพฒันานกัศกึษาอยา่งจริงจงั ไมไ่ด้กําหนด 
คา่นํา้หนกัของกิจกรรม และวิชาการอยา่งชดัเจน งบประมานท่ีสนบัสนนุก็ไมเ่หมาะสม 
  2. ผู้บริหารสถาบนัไมใ่ห้การสนบัสนนุเร่ืองกิจกรรม 
  3. อาจารย์ผู้สอนฝ่ายวิชาการ ไมแ่บง่เวลาและไมใ่ห้ความร่วมมือกบัฝ่ายกิจกรรม 
  4. นกัศกึษาไมเ่ข้าใจรูปแบบของงานกิจกรรมอยา่งแท้จริง 
  5. อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมมีน้อย และขาดการพฒันาองค์ความรู้ 
  6. โครงสร้างการบริหารงานทําให้แบง่แยกฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจกรรมออกจากกนั 
  7. ขาดแรงจงูใจ 
  8. งบประมานด้านกิจกรรมกบัวิชาการไมท่ดัเทียมกนั 
  9. ขาดการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมทํากิจกรรม 
  10. สงัคมไมส่นบัสนนุคนทํากิจกรรม ไมย่อมรับ แตปั่จจบุนัได้เปล่ียนแปลงแล้ว 
  11. ครอบครัวไมส่นบัสนนุให้นกัศกึษาทํากิจกรรม 
  12. ส่ือไมส่ง่เสริมความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา 
  13. ขาดการสร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรมของนกัศกึษา 
 สรุปได้วา่ การดําเนินกิจกรรมมีปัญหาท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัไป ตัง้แตก่ารบริหารบคุลากร 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี อปุกรณ์ วสัด ุและขาดวิธีการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ การจดัการประสานงาน 
การควบคมุการปฏิบตังิานและการรายงานผล 
  
ความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรมนักศกึษา 
 ชาญชยั อินทรประวตั ิ (2545ก: 4 – 5) ได้จําแนกลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาได้เป็น 
3 ลกัษณะ ดงันี ้

  1. การเข้าร่วมน้อยเกินไป (Under participation) คือไมส่นใจกิจกรรมนกัศกึษาหรือสนใจ
น้อยมาก อาจจะเป็นเพราะนกัศกึษาสนใจวชิาการและต้องการเรียนอยา่งเดียว สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาเรียนดี 
หรืออาจจะเป็นนกัศกึษาท่ีไมค่อ่ยสนใจอะไรเลย หรืออาจจะเป็นนกัศกึษาท่ีเก็บตวัอยูต่ามลําพงั จะมีลกัษณะ
คล้ายๆ กนัคือ ไมค่อ่ยเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป (Over participation) หมายถึง นกัศกึษาท่ีกระตือรือร้น
ในเร่ืองกิจกรรมนกัศกึษามาก จริงจงั ทุ่มเท ใช้เวลาไปกบัการทํากิจกรรมมาก ยกเว้นการศกึษาเลา่เรียน
เป็นเหตใุห้ผลการเรียนตกต่ําจนพ้นสภาพนกัศกึษา นกัศกึษาลกัษณะนีอ้าจเรียกได้วา่เป็นผู้ เสียสละเห็น
แก่สว่นรวมมากกวา่สว่นตน แตก็่อาจมีนกัศกึษาในลกัษณะนีเ้ช่นกนัแตช่อบเรียกร้องในเร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ือง
ท่ีเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ บางครัง้เรียกร้องเพ่ือสว่นรวม แตแ่ท้จริงแล้วก็เรียกร้องเพ่ือประโยชน์สว่นตน 
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เป็นสําคญั นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะเช่นนีจ้ะเรียกวา่ ชอบเรียกร้องเพ่ือกลุม่ตนเอง 
  3. การเข้าร่วมพอเหมาะพอควร (Proper participation) หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีความ
เข้าใจวา่ ภารกิจหลกัของตน คือศกึษาเลา่เรียนทางวิชาการ เพ่ือความเป็นวิชาชีพ รู้วา่การเรียนเป็นสิง่ท่ี
ต้องทําและมีความสําคญัเป็นอนัดบัหนึง่เสมอ และรู้วา่กิจกรรมนกัศกึษาเป็นสิง่ท่ีควรทํา และมีความสําคญั
เป็นอนัดบัสองรองจากการเรียน ซึง่ ชาญชยั อินทรประวตั ิ (2545ก: 6) ได้จําแนกการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
   3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น จริงจงัและโดยตรงในลกัษณะของผู้ นํากิจกรรม 
หรือ นกักิจกรรม (Active participation) ซึง่จะให้ประโยชน์ในการพฒันาบคุลกิภาพของนกัศกึษามาก 
แตจ่ะมีนกัศกึษาประเภทนีไ้มม่าก 
   3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ใช้ประโยชน์กิจกรรมหรือผู้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมนกัศกึษา อาจเรียกวา่ผู้ชม ผู้ ฟังหรือผู้สนบัสนนุก็ได้ (Passive participation) นกัศกึษากลุม่นีมี้
มากกวา่กลุม่แรก แตต่วันกัศกึษาเอง จะได้รับประโยชน์จากการพฒันาบคุลกิภาพไมม่ากเท่ากลุม่แรก การมี
สว่นร่วมในการทํากิจกรรมนกัศกึษานัน้เป็นเพียงบทบาทอยา่งหนึง่ในหลายบทบาทและเป็นการแสดงออก 
ซึง่ความสนใจความสามารถในการดําเนินกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ  
 นอกจากนี ้ แอสตนิ (สายพิณ สดุคนงึ.  2541: 21; อ้างอิงจาก Astin.  1973: 437 – 450) ได้
สํารวจพฤตกิรรมของนกัศกึษา เพ่ือศกึษาสภาพแวดล้อมในสถาบนัอดุมศกึษาของสหรัฐอเมริกาท่ีรับรอง
วิทยฐานะ พบวา่ จํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของแตล่ะสถาบนัมีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก คือ
ในกิจกรรมประเภทเดียวกนัในสถาบนัหนึง่เกือบไมมี่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมเลยแตใ่นสถาบนัอ่ืน นกัศกึษา
เกือบทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกนั นอกจากนีค้วามสนใจในการในเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษายงัขึน้ 
อยูก่บัองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ทศันคตติอ่กิจกรรมประเภทนัน้ สภาพความต้องการและสภาพแวดล้อม
ตา่งๆ ในขณะท่ี ภิญโญ สาธร (2526: 10) ได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่ การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาให้ประสบ
ความสําเร็จนัน้มีปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญั ได้แก่ บคุลากรท่ีมีคณุภาพ การเงิน วสัด ุอปุกรณ์ รวมทัง้การจดั 
ระบบบริหารท่ีดี มีประสทิธิภาพ 
 สรุปได้วา่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษานัน้ จะต้องสอดคล้องกบัความสนใจของนกัศกึษา
และเป็นกิจกรรมท่ีนกัศกึษาปฏิบตัแิล้วนกัศกึษาเข้าใจวา่จะเกิดประโยชน์กบัตวันกัศกึษาเองหรือเกิดประโยชน์
ตอ่สว่นรวม นอกจากนีย้งัถือวา่ เป็นสว่นสําคญัของการใช้ชีวิตของนกัศกึษาเพราะวา่เป็นการแสดงพลงั 
แสดงความรักสามคัคีในหมูค่ณะ และทําให้การจดัดําเนินงานกิจกรรมประสบความสําเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของกิจกรรมท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัปลกูฝังให้นกัศกึษามีความสามคัคีและรักสถาบนัอีกด้วย 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศกึษา 
 เพศ 
  เพศ เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลให้นกัศกึษามีความแตกตา่งกนัโดยพืน้ฐานทางกายภาพและสภาวะ
ทางอารมณ์ จงึอาจสง่ผลตอ่การเข้าถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของกิจกรรมท่ีเข้าร่วมได้แตกตา่งกนั เช่น กฤตยากรณ์ 
เจริญทรัพย์ (2547: 53 – 54) ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ในรูปแบบกิจกรรมบงัคบั พบวา่ นิสติชายและนิสติหญิงมีพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
นิสติในรูปแบบกิจกรรมบงัคบัโดยรวม และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะวา่ลกัษณะนิสยั และ
การใช้ชีวิตของนิสติชาย และนิสติหญิงตา่งกนั เช่น นิสติหญิงจะได้รับการอบรมสัง่สอนให้มีความเรียบร้อย 
ออ่นโยน ออ่นน้อม มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือฟังและปฏิบตัติามคําสัง่สอนมากกวา่นิสติชาย สว่นนิสติชายจะได้รับ
การอบรมสัง่สอนให้มีความกล้า มีความเป็นผู้ นํา มีอิสระชอบการตอ่สู้ การผจญภยั มากกวา่เพศหญิง หรือ
อาจเป็นเพราะความต้องการและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเพศหญิงและเพศชายตา่งกนั ซึง่
กิจกรรมบางประเภทจะได้รับความสนใจจากนิสติชายมากกวา่ เช่น กิจกรรมด้านกีฬา และบางกิจกรรม
จะได้รับความสนใจจากนิสติหญิงมากกวา่ เช่น กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม  นอกจากนี ้สมคัร ภมูิเขต 
(2551: 71) ได้ศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของนิสติระดบัปริญญาตรีท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูร
การศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสติชายและหญิง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิอาจเป็นเพราะวา่ นิสติชายและนิสติหญิง 
มีความแตกตา่งกนัโดยพืน้ฐานทางกายภาพและสภาวะทางอารมณ์อยูแ่ล้ว และรวมทัง้วยัของนิสติท่ีกําลงั
อยูใ่นวยัรุ่นเตม็ตวั มีความเป็นตวัของตวัเองสงู จงึอาจสง่ผลตอ่การเข้าถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของกิจกรรม
ท่ีเข้าร่วมได้แตกตา่งกนั สว่น สหสวรรษ ผลอรรถ (2551: 80 – 81) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาชายและหญิง มีความคดิเห็น
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่อาจเป็นเพราะกิจกรรมท่ีจดัขึน้
ไมมี่การจํากดัเพศและสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษาทัง้ชายและหญิง โดยจะเห็นวา่นกัศกึษา
ชายและหญิงตา่งก็เห็นความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา กิจกรรมตา่ง  ๆดงักลา่วทําให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบตั ิซึง่กระบวนการนี ้ ทําให้นกัศกึษามีประสบการณ์ ได้พฒันาศกัยภาพหลายๆ ด้าน 
ก่อให้เกิดทกัษะความรู้และประสบการณ์แก่นกัศกึษา พฒันาบคุลกิภาพ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ นอกจากนี ้
กิจกรรมนกัศกึษายงัทําให้นกัศกึษาได้ผอ่นคลายความตงึเครียดจากการศกึษาในห้องเรียนและทําให้นกัศกึษา
ได้เปล่ียนบรรยากาศและอิริยาบถ จงึทําให้นกัศกึษาทัง้ชายและหญิงมีความคดิเห็นกบัการเข้าร่วมกิจกรรม
ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 ชัน้ปี 
  จากพืน้ฐานทกัษะความรู้และประสบการณ์ของนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีตา่งกนั อาจสง่ผล
ให้นกัศกึษามีพฤตกิรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาแตกตา่งกนั เช่น สมคัร ภมูิเขต (2551: 72) ได้ทํา 
การศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของนิสติระดบัปริญญาตรีท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลกัสตูรการศกึษา
ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05  โดยในด้านมนษุยสมัพนัธ์ และการอยูร่่วมกนั นิสติมี
ความพงึพอใจไมแ่ตกตา่งกนั สว่นด้านเสริมสร้างความรู้และวิชาการ ด้านชมุชนและสงัคม ด้านนนัทนาการ 
และด้านการจดักิจกรรม นิสติมีความพงึพอใจแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซึง่อาจเป็นเพราะวา่ 
พืน้ฐานทางความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ อาจมีความเหล่ือมลํา้กนัในด้าน
ความมากน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น นิสติชัน้ปีท่ี 1 หรือ 2 อาจเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางกิจกรรม
หรือบางกลุม่เท่านัน้ สว่นนิสติในชัน้ปีท่ี 3 หรือ 4 อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมครบทกุกิจกรรม ตามข้อบงัคบั
แล้วหรืออาจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากกวา่ท่ีกําหนดไว้ จึงทําให้นิสิตในชัน้ปีท่ีสงูกวา่มีทกัษะความรู้ และ
ประสบการณ์มากกวา่ ทําให้สามารถซมึซบัผลจากเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประโยชน์มากกวา่ เป็นต้น 
จงึสง่ผลตอ่ระดบัความพงึพอใจท่ีแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตามมีงานวิจยัท่ีพบวา่องค์ความรู้และประสบการณ์
ของนกัศกึษาตา่งชัน้ปี ไมส่ง่ผลให้นกัศกึษามีพฤตกิรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกตา่งกนั ดงัท่ี มนสั นิลสวสัดิ ์
(2547: 76) ได้ทําการศกึษาเร่ือง แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติของนิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พบวา่ นิสติมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีแตกตา่งกนั มีแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
นิสติในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะวา่ นิสติไมว่า่จะอยูช่ัน้ปีใดตา่งก็ให้ความสําคญั
กบัการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง อีกทัง้มหาวทิยาลยัสง่เสริมสนบัสนนุให้
นิสติเข้าร่วมกิจกรรมในทกุประเภทอยา่งทัว่ถึง โดยไมไ่ด้จดักิจกรรมท่ีเน้นเฉพาะนิสติกลุม่ใดกลุม่หนึง่ และ
ช่วงหา่งของอายขุองนิสติในแตล่ะชัน้ปีไมต่า่งกนัมาก จงึทําให้นิสติมีแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ
ไมแ่ตกตา่งกนั 
 คณะ 
  คณะ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา เน่ืองจากแตล่ะคณะมีศาสตร์
ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง จงึทําให้มีการจดักิจกรรมในแตล่ะคณะแตกตา่งกนั เช่น สมหวงั ชยัเจริญคณุาภรณ์ 
(2549: 73) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษาตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษา
ของวิทยาลยัดสุติธานี พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในสาขาวิชาตา่งกนั มีทศันะ ตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษา
ของวิทยาลยัดสุติธานี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั และ สหสวรรษ ผลอรรถ (2551: 69) ได้
ทําการศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวชิาการ 



 

 

26 

ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านบําเพ็ญประโยชน์ และโดยรวมแตกตา่งกนั อาจเน่ืองจากลกัษณะการเรียนและ
กิจกรรม ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะคณะวิชาท่ีมีอิทธิผลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา นอกจากนี ้
อาจเป็นเพราะความแตกตา่งของความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีเกิดจากบคุลกิภาพ และความสนใจ
ท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่นกัศกึษา สว่น เนาวรัตน์ ก๋งเมง่ (2543: 67) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ทศันะของผู้บริหาร 
อาจารย์และนกัศกึษาตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัรังสติ พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในสาขาวิชา
ท่ีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดักิจกรรมนิสติไมแ่ตกตา่งกนั อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีจดั ไมไ่ด้เน้นสําหรับ
สาขาวิชาใดโดยเฉพาะแตเ่ป็นการจดัสําหรับนิสติโดยทัว่ไป สอดคล้องกบั กฤตยากรณ์ เจริญทรัพย์ (2547: 55) 
ได้ทําการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในรูปแบบกิจกรรมบงัคบั พบวา่ นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีศกึษาในคณะวิชาท่ีตา่งกนัมีพฤตกิรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสติในรูปแบบกิจกรรมบงัคบัโดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
 สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาไมไ่ด้มีผลตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
เสมอไป เพราะบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเปิดกว้างไมไ่ด้กําหนด หรือมีข้อจํากดัไว้ทําให้นกัศกึษาทกุคน
ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเภทนีไ้ด้มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมไมแ่ตกตา่งกนั แตใ่นบางกิจกรรม
ก็มีข้อจํากดัในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ความรู้ ความสามารถ หรือความถนดัเข้ามาเก่ียวข้อง จงึอาจ
สง่ผลให้นกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมแตกตา่งกนัก็เป็นได้ 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey study) ผู้วิจยัเสนอสาระตามลําดบั ดงันี ้ คือ 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู และสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้วิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ระดบัปริญญาตรี ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้ ปีท่ี 1 – 4 และสงูกวา่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จาก 7 คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร จํานวนทัง้สิน้ 18,268 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 – 4 และสงูกวา่ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา2555 จาก 7 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรม
เกษตร โดยใช้การคํานวนจากสตูรยามาเน่ (Yamane. 1967:887) ท่ีความคลาดเคล่ือน ±0.4 ได้กลุม่
ตวัอยา่งจํานวน 662 คน จากนัน้จงึทําการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) ดงัแสดงใน
ตาราง 1 
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ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,149  126  
คณะวิทยาศาสตร์ 4,152   98  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 1,915   95  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   369   62  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,054   96  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,855   97  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร   774   88  

     

รวม 18,268  662  
     

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร ตํารา งานวิจยั สิง่พิมพ์ตา่ง  ๆและแหลง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ อํานวยการสํานกักิจการนกัศกึษา นกัศกึษา นายกสโมสรนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในงานวิจยั 
 2. ศกึษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบสอบแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั 
ตามแบบของไลเคร์ิท (Likert.  1932: 55) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 3. นําข้อมลูจากข้อ1 และข้อ2 มาสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้านคือ ด้านกีฬาจํานวน 
15 ข้อ ด้านศลิปวฒันธรรมจํานวน 15 ข้อ ด้านวิชาการจํานวน 15 ข้อและด้านบําเพ็ญประโยชน์จํานวน 
15 ข้อ รวมทัง้หมด 60 ข้อ  
 4. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอคณะกรรมการท่ีควบคมุปริญญานิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และความถกูต้องของภาษา 
 5. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือ 
ตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ แล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดย



 29 

ใช้ร้อยละ 25% ของกลุม่สงูและกลุม่ต่ํา แล้วเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียแตล่ะข้อโดยใช้การทดสอบที 
(t-test) คดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ที ตัง้แต ่1.76 ขึน้ไปได้ เพ่ือนําไปใช้เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวจิยั ได้
ข้อคําถามรวมทัง้สิน้ 57 ข้อ คือ ด้านกีฬาจํานวน 15 ข้อ ด้านศลิปวฒันธรรมจํานวน 
14 ข้อ ด้านวิชาการจํานวน 13 ข้อ และด้านบําเพ็ญประโยชน์จํานวน 15 ข้อ 
 6. นําแบบสอบถามท่ีเลือกแล้วไปหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหา
คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (Alpha – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) ได้คา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .97 
 7. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบคณุภาพเรียบร้อยแล้ว นําเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและให้ความเห็นชอบก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคดิเห็นของนกัศกึษา
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของไลเคร์ิท (Likert.  1932: 55) แบง่ออกเป็น 
2 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ปี 
 และคณะ โดยข้อคําถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวฒันธรรม 
ด้านวชิาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ และในตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้ตอบได้เสนอแนะและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิอยา่งเสรี 
  ผู้วิจยัได้กําหนดคา่นํา้หนกัของคะแนนของแบบสอบถาม ดงันี ้
   คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ในระดบัมากท่ีสดุ 
   คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ในระดบัมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ในระดบัปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ในระดบัน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความนัน้ ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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  ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ีย ดงันี ้
   คา่คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายความวา่ ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วใน 
               ระดบัมากท่ีสดุ 
   คา่คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายความวา่  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วใน 
               ระดบัมาก 
   คา่คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายความวา่  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วใน 
               ระดบัปานกลาง 
   คา่คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายความวา่  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วใน
ระดบัน้อย 
   คา่คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วใน 
               ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ขอหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนเุคราะห์ 
จากอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในการขออนญุาตแจกแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนกัศกึษา 
 2. นําหนงัสือแนะนําตวัพร้อมแบบสอบถามไปทําการเก็บข้อมลูกบันกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ระดบัปริญญาตรี  
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
แล้วนําข้อมลูไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิตด้ิวยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 
การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัดําเนินการ ดงันี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
 2. ตามความมุง่หมายของการวจิยัข้อท่ีหนึง่ เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาสบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬาด้านศลิปะ 
วฒันธรรม ด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ โดยหาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาคา่ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
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 3. ตามความมุง่หมายของการวจิยัข้อท่ีสอง เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา จําแนกตามเพศ โดย
ใช้การทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรชัน้ปี และคณะ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
way analysis of variance) เม่ือพบความแตกตา่ง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคู ่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe's Method) (Ferguson.  1981: 190 – 380) 
 4. รวบรวมความคดิเห็น และข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการแจกแจง 
ความถ่ีแล้วนําเสนอข้อมลูในเชิงบรรยาย 
 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิตพืิน้ฐาน 
  1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
  1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
  1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
  1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 การวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกของแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
(Flemming; & Nellis.  1994: 374) 
  2.2 การวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) 
 3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 ทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson. 
1981: 178) 
  3.2 ทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way analysis of variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (Ferguson.  1981: 
190 – 380) 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัครัง้มีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพ่ือให้ส่ือความหมายตรงกนั 
ผู้วิจยัจงึได้กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n      แทน    จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    แทน    คา่คะแนนเฉล่ีย 
 S.D.    แทน    คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t       แทน     คา่สถิตท่ีิใช้พจิารณาใน t– distribution 
 F      แทน     คา่สถิตท่ีิใช้พจิารณาใน F – distribution 
 df     แทน     ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS    แทน    ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS   แทน    คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
 p      แทน    ความน่าจะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมตฐิาน 
 *      แทน     มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
 ตอนที่ 2 การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวชิาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
และโดยรวม โดยการหาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้านจําแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ
ที (t-test) สว่นตวัแปรชัน้ปีและคณะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance) และเม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทํากาทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé)                                                                                             
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 ตอนที่ 4 การสรุปความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 4 ด้าน คือ ด้านกีฬาด้านศลิปวฒันธรรมด้านวิชาการด้านบําเพ็ญประโยชน์ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปรอิสระ 
 

ตวัแปรอิสระ จํานวน (คน)  n = 662 ร้อยละ 
     

เพศ     
    ชาย 272  41.1  
    หญิง 390  58.9  
     

รวม 662  100.0  
      

     

ชัน้ปี     
    ชัน้ปีท่ี 1 257  38.8  
    ชัน้ปีท่ี 2 142  21.5  
    ชัน้ปีท่ี 3 137  20.7  
    ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 126  19.0  

     

รวม 662  100.0  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปรอิสระ จํานวน (คน)  n = 662 ร้อยละ 
     

คณะ     
     วิศวกรรมศาสตร์ 126  19.0  
    วทิยาศาสตร์ 98  14.7  
    ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 95  14.4  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 62   9.4  
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ 96  14.5  
    เทคโนโลยีการเกษตร 97  14.7  
    อตุสาหกรรมเกษตร 88  13.3  
     

รวม 662  100.0  
     

 
 จากตาราง 2 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาเพศหญิงจํานวน 390 คน (ร้อยละ 58.9) 
นกัศกึษาเพศชาย 272 (ร้อยละ 41.1) เม่ือพิจารณาชัน้ปีท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 
257 คน (ร้อยละ 38.8) นกัศกึษาชัน้ปีท่ี2 จํานวน 142 คน (ร้อยละ 21.5) นกัศกึษาชัน้ปีท่ี3 จํานวน 137 คน 
(ร้อยละ 20.7) นกัศกึษาชัน้ปีท่ี4 จํานวน 126 คน (ร้อยละ 19.0) เป็นนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวน 126 คน (ร้อยละ 19.0) นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ จํานวน 98 คน (ร้อยละ 14.7) นกัศกึษา
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จํานวน 95 คน (ร้อยละ 14.4) นกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
62 จํานวน (ร้อยละ 9.4) นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 96 คน (ร้อยละ 14.5) นกัศกึษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 97 คน (ร้อยละ 14.7) นกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร จํานวน 88 คน 
(ร้อยละ 13.3) 
 
 ตอนที่ 2 การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวชิาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
และโดยรวม โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ดงัแสดงในตาราง 3 – 10 
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ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและรายด้าน 
 

นกัศกึษา (n = 662) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

  S.D. 
ระดบัความคดิเห็น 

    

1. ด้านกีฬา 3.78 0.47 มาก 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.42 0.65 ปานกลาง 
3. ด้านวิชาการ 3.84 0.49 มาก 
4. ด้านบําเพญ็ประโยชน์ 3.89 049 มาก 

    

รวม 3.73 0.45 มาก 
    

 
 จากตาราง 3 แสดงวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษา
เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง สว่นด้านอ่ืนๆ เห็นด้วย
ในระดบัมาก 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬาเป็นรายข้อ 
 

นกัศกึษา (n = 662) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬา 

  S.D. 
ระดบัความคดิเห็น 

    

1. ช่วยให้นกัศกึษามีมนษุย์สมัพนัธ์ 3.86 0.78 มาก 
2. ช่วยผอ่นคลายความตงึเครียดของนกัศกึษา 3.49 0.87 ปานกลาง 
3. ช่วยปลกูฝังเจตคตติอ่การเลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพของนกัศกึษา 3.55 0.70 มาก 
4. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาด้านนํา้ใจของ 
นกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

 
3.55 

 
0.80 

 
มาก 

5. สง่เสริมและพฒันาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่นกัศกึษา 

 
3.64 

 
0.81 

 
มาก 

6. ช่วยปลกูฝังความมีระเบียบวินยั เคารพกฎกตกิาและ 
มีมารยาทในการเลน่กีฬา 

 
3.53 

 
0.82 

 
มาก 

7. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั 
การเลน่กีฬา 

 
3.63 

 
0.74 

 
มาก 

8. สง่เสริมให้มีบคุลกิภาพท่ีดี 3.77 0.79 มาก 
9. ช่วยปลกูฝังนิสยัให้เลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพท่ีดี 3.79 0.76 มาก 
10. ช่วยฝึกความอดทนของจิตใจ 3.91 0.76 มาก 
11. ช่วยปลกูฝังให้นกัศกึษามีเจตคตท่ีิดีตอ่การเลน่กีฬา 3.66 0.78 มาก 
12. ช่วยให้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 4.23 0.75 มาก 
13. ช่วยฝึกนิสยัเป็นคนกล้าแสดงออก 4.01 0.80 มาก 
14. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีโอกาสแสดง 4.05 0.74 มาก 
15. ความสามารถช่วยฝึกนิสยัการทํางานเป็นทีม 4.04 0.69 มาก 

    

รวม 3.78 0.47 มาก 
    

 
จากตาราง 4 แสดงว่า นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬาในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วย
ในระดบัมากเกือบทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2 ท่ีเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านศลิปวฒันธรรม เป็นรายข้อ 
 

นกัศกึษา (n = 662) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรม 

  S.D. 
ระดบัความคดิเห็น 

    

16. สง่เสริมการมีสว่นร่วมเพ่ือทํานบุาํรุงและเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ

 
3.13 0.98 

 
ปานกลาง 

17. ช่วยปลกูฝังจิตสํานกึท่ีดีตอ่การทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม 3.27 0.90 ปานกลาง 
18. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้สืบสานศลิปวฒันธรรม 
ของชาตสิูส่งัคม 

 
3.29 0.91 

 
ปานกลาง 

19. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้คณุคา่และความสําคญัของ
ศลิปวฒันธรรมไทย 

 
3.49 

 
0.86 

 
ปานกลาง 

20. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์เชิง
วฒันธรรม 

 
3.78 0.80 มาก 

21. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ศลิปวฒันธรรมไทย 

 
3.48 0.82 

 
ปานกลาง 

22. ช่วยให้นกัศกึษามีความรัก ความภาคภมูิใจและซาบซึง้
ในศลิปวฒัธรรม 

 
3.36 0.94 

 
ปานกลาง 

23. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในด้าน 
ศลิปวฒันธรรม 

 
3.48 0.82 

 
ปานกลาง 

24. ช่วยให้นกัศกึษามีโอกาสสมัผสักบัศลิปวฒันธรรมด้วย
การปฏิบตัจิริง 3.85 0.75 มาก 
25. สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์เชิง
อนรัุกษ์วฒันธรรม 3.44 0.84 

 
ปานกลาง 

26. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาทางด้านสนุทรียภาพ 3.13 0.97 ปานกลาง 
27. สง่เสริมให้นกัศกึษามีคา่นิยมท่ีถกูต้อง 3.16 0.91 ปานกลาง 
28. สง่เสริมให้นกัศกึษากล้าแสดงออก 3.68 0.78 มาก 
29. สง่เสริมการเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรม 3.30 0.89 ปานกลาง 

    

รวม 3.42 0.65 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 แสดงวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านศลิปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ ข้อนกัศกึษาท่ีเห็นด้วยเกือบทกุข้อในระดบัปานกลาง ยกเว้น ข้อ 20, 24 และ ข้อ 28 ท่ีเห็นด้วย ใน 
ระดบัมาก 
 
ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัด้านวชิาการ เป็นรายข้อ 
 

นกัศกึษา (n = 662) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการ 

  S.D. 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
    

30. สง่เสริมให้นกัศกึษานําความรู้ทางวิชาการไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ 

 
4.05 

 
0.72 มาก 

31. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแสดงความรู้ความสามารถของตวัเอง 4.04 0.69 มาก 
32. สง่เสริมให้นกัศกึษามีการพฒันาความรู้ทางด้านวิชาการได้
ตรงกบัความต้องการและความสนใจ 

 
3.87 0.73 มาก 

33. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการทํางานด้าน
วิชาการ 

 
3.89 0.75 มาก 

34. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัคดิวิเคราะห์ 3.68 0.81 มาก 
35. สง่เสริมให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.65 0.84 มาก 
36. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.94 0.77 มาก 
37. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.63 0.84 มาก 
38. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้กว้างขว้างขึน้ 3.84 0.74 มาก 
39. สง่เสริมและพฒันาให้นกัศกึษามีลกัษณะผู้ นําท่ีดี 3.92 0.73 มาก 
40. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัการพฒันาตวัเองอยา่งตอ่เน่ือง 3.89 0.71 มาก 
41. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาบคุลกิภาพเพ่ือให้เหมาะสม
กบัวิชาชีพ 3.78 0.71 มาก 
42. นกัศกึษามีโอกาสเพิ่มพนูความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ 3.73 0.80 มาก 
    

รวม 3.84 0.49 มาก 
    

 



 
 

39 

 จากตาราง 6  แสดงวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านวิชาการในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่  นกัศกึษา
เห็นด้วยในระดบัมากทกุข้อ 
 
ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัด้านบําเพ็ญประโยชน์  
     เป็นรายข้อ 
 

นกัศกึษา (n = 662) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านบําเพญ็ประโยชน์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
    

43. สง่เสริมให้นกัศกึษามีจิตสํานกึท่ีดีในการรับผิดชอบตอ่สงัคม 4.05 0.71 มาก 
44. สง่เสริมให้นกัศกึษามีจิตสํานกึท่ีดีในการช่วยเหลือสงัคม 4.08 0.70 มาก 
45. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของสงัคมทงัในเมือง
และชนบท 3.88 0.77 มาก 
46. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัเสียสละประโยชน์สว่นตนเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 3.92 0.71 มาก 
47. สง่เสริมให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 3.88 0.75 มาก 
48. ช่วยให้นกัศกึษารู้จกัวางแผนการทํางานอย่างมีระบบ 3.73 0.78 มาก 
49. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาชมุชน 3.61 0.80 มาก 
50. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความสามคัคีจากการได้ทํากิจกรรมร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 3.93 0.74 มาก 
51. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งเพ่ือทําประโยชน์ตอ่สงัคม 4.12 0.72 มาก 
52. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความอดทน 4.03 0.74 มาก 
53. สง่เสริมให้นกัศกึษาทํางานเป็นทีม 4.04 0.72 มาก 
54. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาประยกุต์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต้องสงัคม 3.82 0.82 มาก 
55. สง่เสริมให้นกัศกึษามีทกัษะในการช่วยเหลือสงัคม 3.86 0.74 มาก 
56. ช่วยให้นกัศกึษาได้พฒันาภาวะการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 3.76 0.77 มาก 
57. ปลกูฝังจิตสํานกึท่ีดีให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 3.64 0.92 มาก 
    

รวม 3.89 0.49 มาก 
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 จากตาราง 7 แสดงวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านบําเพ็ญประโยชน์ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่
เห็นด้วยในระดบัมากทกุข้อ 
 
ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม 
     กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน  
     จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย (n = 272) เพศหญิง (n = 390) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
       

1. ด้านกีฬา 3.76 0.43 มาก 3.80 0.49 มาก 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.28 0.62 ปานกลาง 3.51 0.65 มาก 
3. ด้านวิชาการ 3.78 0.48 มาก 3.88 0.49 มาก 
4. ด้านบําเพญ็ประโยชน์ 3.83 0.50 มาก 3.93 0.48 มาก 
       

รวมทกุด้าน 3.67 0.44 มาก 3.78 0.45 มาก 
       

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ นกัศกึษาชายเห็นด้วยในระดบัมากเกือบทกุด้าน ยกเว้นด้านศลิปวฒันธรรม ท่ีเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
สว่นนกัศกึษาหญิงเห็นด้วยในระดบัมากทกุด้าน 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
     ลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามชัน้ปี 
 

ชัน้ปี 
ชัน้ปีที่ 1 ( n = 257 ) ชัน้ปีที่ 2  ( n = 42) ชัน้ปีที่ 3 ( n = 137) ชัน้ปีที่ 4 และสงูกวา่( n = 126) การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
             

1. ด้านกีฬา 3.87 0.47 มาก 3.75 0.49 มาก 3.69 0.45 มาก 3.72 0.43 มาก 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.57 0.66 มาก 3.37 0.68 ปานกลาง 3.37 0.59 ปานกลาง 3.21 0.57 ปานกลาง 
3. ด้านวิชาการ 3.91 0.52 มาก 3.83 0.48 มาก 3.79 0.50 มาก 3.77 0.41 มาก 
4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 3.94 0.49 มาก 3.89 0.50 มาก 3.85 0.48 มาก 3.83 0.48 มาก 
             

รวมทกุด้าน 3.82 0.47 มาก 3.71 0.48 มาก 3.68 0.41 มาก 3.64 0.37 มาก 
             

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ นกัศกึษาทกุชัน้ปี เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที่2, 3, และ 4 เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั เกือบทกุด้านในระดบัมาก ยกเว้นด้านศลิปวฒันธรรม ที่เห็นด้วยในระดบัปานกลาง สว่นนกัศกึษาชัน้ปีที่1 เห็นด้วยในระดบัมากทกุด้าน 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
     ลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ (n = 126) วิทยาศาสตร์ (n = 98) ครุศาสตร์อตุสาหกรรม(n=95) เทคโนโลยีสารสนเทศ(n = 62)  

การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
             

1. ด้านกีฬา 3.76 0.56 มาก 3.91 0.49 มาก 3.84 0.54 มาก 3.62 0.24 มาก 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.45 0.70 ปานกลาง 3.79 0.61 มาก 3.50 0.69 ปานกลาง 3.11 0.30 ปานกลาง 
3. ด้านวิชาการ 3.74 0.60 มาก 3.95 0.56 มาก 3.88 0.51 มาก 3.70 0.28 มาก 
4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 3.81 0.61 มาก 3.99 0.53 มาก 3.97 0.55 มาก 3.78 0.26 มาก 
             

รวมทกุด้าน 3.69 0.54 มาก 3.91 0.47 มาก 3.80 0.50 มาก 3.56 0.18 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

 คณะ 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ (n = 96) เทคโนโลยีการเกษตร (n = 97) อตุสาหกรรมเกษตร (n = 88) 

   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
          

1. ด้านกีฬา 3.93 0.46 มาก 3.75 0.39 มาก 3.58 0.29 มาก 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.51 0.69 มาก 3.43 0.63 ปานกลาง 2.97 0.23 ปานกลาง 

3. ด้านวชิาการ 3.97 0.48 มาก 3.84 0.46 มาก 3.77 0.27 มาก 
4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.07 0.47 มาก 3.86 0.40 มาก 3.74 0.28 มาก 
          

รวมทกุด้าน 3.87 0.45 มาก 3.72 0.41 มาก 3.52 0.16 มาก 
          

 
 จากตาราง 10 แสดงว่า นกัศกึษาทกุคณะเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวม ใน 
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และคณะอตุสาหกรรมเกษตร เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เกือบทกุด้านในระดบัมาก ยกเว้น 
 ด้านศลิปวฒันธรรม ที่เห็นด้วยในระดบัปานกลาง สว่นนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นด้วยในระดบัมากทกุด้าน 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามตวัแปรเพศ โดย 
ใช้การทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรชัน้ปี และคณะ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ จงึทําการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) ดงัแสดงใน ตาราง 11 – 12 
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย (n = 272) เพศหญิง (n  = 390) 
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

  S.D.   S.D. 
t p 

       

1. ด้านกีฬา 3.76 0.43 3.80 0.49 1.02 .307 
2. ด้านศลิปวฒันธรรม 3.28 0.62 3.51 0.65 4.76 .001 

3. ด้านวิชาการ 3.78 0.48 3.88 0.49 2.60 .010 

4. ด้านบําเพญ็ประโยชน์ 3.83 0.50 3.93 0.48 2.48 .013 
       

รวมทกุด้าน 3.67 0.44 3.78 0.45 3.32 .001 
       

 
 จากตาราง 11 แสดงวา่นกัศกึษาชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่เกือบทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
ส่วนด้านกีฬา ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามชัน้ปี 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
แหลง่ 

ความแปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

       

1. ด้านกีฬา ระหวา่งกลุม่ 3 3.62 1.21 5.65 .001 
 ภายในกลุม่ 658 140.49 0.21   
       

 รวม 661 144.11    
        

       

2. ด้านศลิปวฒันธรรม ระหวา่งกลุม่ 3 11.67 3.89 9.72 .001 
 ภายในกลุม่ 658 263.46 0.40   
       

 รวม 661 275.13    
        

       

3. ด้านวิชาการ ระหวา่งกลุม่ 3 2.09 0.70 2.94 .033 
 ภายในกลุม่ 658 156.33 0.24   
       

 รวม 661 158.42    
        

       

4. ด้านบําเพญ็ประโยชน์ ระหวา่งกลุม่ 3 1.36 0.45 1.91 .127 
 ภายในกลุม่ 658 156.90 0.24   
       

 รวม 661 158.26    
        

       

รวม ระหวา่งกลุม่ 3 3.72 1.24 6.36 .001 
 ภายในกลุม่ 658 128.41 0.20   
       

 รวม 661 132.13    
       

 
 จากตาราง 12 แสดงวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การ เข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม และด้าน
วิชาการแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านบําเพ็ญประโยชน์ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

 เม่ือพบความแตกตา่ง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัแสดงในตาราง 13 – 15  
 
ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวม จําแนกตามชัน้ปี เป็นรายคู ่
   

 ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
ชัน้ปี 

  3.82 3.71 3.68 3.64 
      

ชัน้ปีท่ี 1    3.82   * * 
ชัน้ปีท่ี 2      3.71     
ชัน้ปีท่ี 3         3.68     
ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่       3.64     
      

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 13 แสดงวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา จําแนกตามชัน้ปี เป็นรายคู ่
 

 ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
ชัน้ปี 

  3.87 3.75 3.69 3.72 
      

ชัน้ปีท่ี 1    3.87   * * 
ชัน้ปีท่ี 2      3.75     
ชัน้ปีท่ี 3         3.69     
ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่       3.72     
      

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตาราง 14 แสดงวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 15 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านศลิปวฒันธรรม จําแนกตามชัน้ปี เป็นรายคู ่
 

 ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
ชัน้ปี 

  3.57 3.37 3.37 3.21 
      

ชัน้ปีท่ี 1    3.57  * * * 
ชัน้ปีท่ี 2      3.37     
ชัน้ปีท่ี 3         3.37     
ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่       3.21     
      

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 จากตาราง 15 แสดงวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านศลิปวฒันธรรม แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น  ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

 สว่นด้านวิชาการจากการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่แล้ว ไมพ่บวา่ มีคูใ่ด
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความแตกตา่งท่ีมีอยู ่ ไมถ่ึงระดบันยัสําคญั 
และอาจเน่ืองมาจากความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งไมม่ากพอท่ีจะทําให้แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัก็
เป็นได้  
 
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามคณะ  
 

การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
แหลง่ 

ความแปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

       

1. ด้านกีฬา ระหวา่งกลุม่ 6 9.31 1.55 7.54 .001 
 ภายในกลุม่ 655 134.80 0.21   
       

 รวม 661 144.11    
        

       

2. ด้านศลิปวฒันธรรม ระหวา่งกลุม่ 6 38.45 6.41 13.73 .001 
 ภายในกลุม่ 655 263.68 0.36   
       

 รวม 661 275.13    
        

       

3. ด้านวิชาการ ระหวา่งกลุม่ 6 5.96 0.99 4.27 .001 
 ภายในกลุม่ 655 152.46 0.23   
       

 รวม 661 158.42    
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ตาราง 16 (ตอ่)  
 

การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
แหลง่ 

ความแปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

4. ด้านบําเพญ็ประโยชน์ ระหวา่งกลุม่ 6 7.96 1.33 5.79 .001 
 ภายในกลุม่ 655 150.30 0.23   
       

 รวม 661 158.26    
        

       

รวม ระหวา่งกลุม่ 6 11.59 1.93 10.49 .001 
 ภายในกลุม่ 655 120.54 0.18   
       

 รวม 661 132.13    
       

 
 ตาราง 16 แสดงวา่นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัแสดงในตาราง 17 – 21 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาราดกระบงัโดยรวม  
     จําแนกตามคณะ เป็นรายคู ่
 

คณะ 
 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

อตุสาหกรรม 
เกษตร 

   3.69 3.91 3.80 3.56 3.87 3.72 3.52 
         

วิศวกรรมศาสตร์ 3.69             
วิทยาศาสตร์ 3.91 *          *   * 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.80       * 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.56        
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.87    *   * 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.72        
อตุสาหกรรมเกษตร 3.52        
         

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
 จากตาราง 17 แสดงวา่นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
โดยรวมแตกตา่งจากนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 นกัศกึษา คณะ
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ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีความคดิเห็นแตกตา่งกบันกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิที่ระดบั .05 นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี
ความคดิเห็นแตกตา่งกบันกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพบความแตกตา่ง 
 
ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัด้านกีฬา  
     จําแนกตามคณะ เป็นรายคู ่
 

คณะ 
 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

อตุสาหกรรม 
เกษตร 

   3.76 3.91 3.84 3.62 3.93 3.75 3.58 
         

วิศวกรรมศาสตร์ 3.76             
วิทยาศาสตร์ 3.91           *   * 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.84       * 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62        
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.93    *   * 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.75        
อตุสาหกรรมเกษตร 3.58        
         

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 



 

52 

 จากตาราง 18 แสดงวา่นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ด้านกีฬาแตกตา่งจากนกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มีความคดิเห็นแตกตา่งจากนกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความคดิเห็นแตกตา่งจากนกัศกึษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอตุสาหกรรมเกษตรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้าน 
     ศลิปวฒันธรรม จําแนกตามคณะ เป็นรายคู ่
 

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร 
   3.45 3.79 3.50 3.11 3.51 3.43 2.97 
         

วิศวกรรมศาสตร์ 3.45                    
วิทยาศาสตร์ 3.79 *            *  
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.50               
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.11 * * *  *   
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.51        
เทคโนโลยีการเกษตร 3.43        
อตุสาหกรรมเกษตร 2.97 * * *  * *  
         

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 



 

53 

 จากตาราง 19 นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้าน
ศลิปวฒันธรรมแตกตา่งจากนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และนกัศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยา่งมีนยัสําคญั .05 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคดิเห็น
แตกตา่งจากนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์, นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์, นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม,และนกัศกึษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญั .05 
นกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร มีความคิดเห็นแตกตา่งจากนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม นกัศกึษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนกัศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีนยัสําคญั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 20 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านวิชาการ  
     จําแนกตามคณะ เป็นรายคู ่
 

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร 
   3.74 3.95 3.88 3.70 3.97 3.84 3.77 
         

วิศวกรรมศาสตร์ 3.74                 *   
วิทยาศาสตร์ 3.95               
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.88               
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.70        
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.97        
เทคโนโลยีการเกษตร 3.84        
อตุสาหกรรมเกษตร 3.77        
         

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 



 

54 

 จากตาราง 20 นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ด้านวชิาการแตกตา่งกบันกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 21 การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้าน 
     บําเพ็ญประโยชน์ จําแนกตามคณะ เป็นรายคู ่
 

คณะ 
 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

อตุสาหกรรม 
เกษตร 

   3.81 3.99 3.97 3.78 4.07 3.86 3.74 
         

วิศวกรรมศาสตร์ 3.81                    
วิทยาศาสตร์ 3.99               
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 3.97               
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.78        
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.07 *   *   * 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.86        
อตุสาหกรรมเกษตร 3.74        
         

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  
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 จากตาราง 21 นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านบําเพญ็ประโยชน์แตกตา่งจากนกักศกึษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

 ตอนที่ 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ ด้าน
บําเพ็ญประโยชน์ จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยวธีิการแจกแจงความถ่ีและนําเสนอในเชิงบรรยาย ดงั
เสนอในตาราง 22 
 
ตาราง 22 คา่ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ    
     และด้านบําเพ็ญประโยชน์ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
 

               ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
ความถ่ีของคําตอบ 

(f) 
      

ด้านกีฬา   
1. สถาบนัควรเพ่ิมอปุกรณ์การกีฬาเพิ่มเติมเพราะอปุกรณ์เทา่ท่ีมีอยูน้่อยมาก 12  
2. ควรซอ่มแซมอปุกรณ์ท่ีชํารุดเพิ่ม สง่เสริมให้นกัศกึษาออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี 8  
ด้านศลิปวัฒนธรรม   
1. ควรจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมท่ีสําคญัทกุครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษากล้า
แสดงออกในการทํากิจกรรม 11  
2. ควรจดักิจกรรมเพิ่มขึน้เพราะท่ีเป็นอยูกิ่จกรรมด้านศิลปวฒันธรรมน้อยมาก 9  
3. ทางสถาบนัควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ทราบถงึวฒันธรรมของชาติ และปลกูฝังความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ 6  
4. อาจารย์บางทา่นไมใ่สใ่จกบัการทํากิจกรรมเทา่ท่ีควร 4  
ด้านวชิาการ   
1. ควรเลือกผู้ นําท่ีมีทกัษะในการนําเสนอความรู้ด้านวิชาการและเตรียมพร้อมในการนําเสนอข้อมลู 14  
2. ควรจดักิจกรรมให้ดหูลากหลาย และดงึดดูความสนใจของนกัศกึษาเพราะสว่นใหญ่จะน่าเบ่ือ   9  
3. ควรให้นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมทํากิจกรรมมีสว่นร่วมทํากิจกรรมด้วย   3  
ด้านบาํเพญ็ประโยชน์   
1. เวลาของบไปกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อนมุติัยากมากวุน่วายและยุง่ยาก 11  
   

 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม 
ด้านวชิาการ และด้านบําเพญ็ประโยชน์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้ ปีท่ี 1 – 4 และสงูกวา่ จาก 7 คณะ ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอตุสาหกรรมเกษตร จํานวน 662 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เก่ียวกบัความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม 
ด้านวชิาการ และด้านบําเพญ็ประโยชน์ รวม 57 ข้อแบบสอบถามทัง้ฉบบั มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .97 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
 2. ตามความมุง่หมายของการวจิยัข้อท่ีหนึง่ เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬาด้านศลิป- 
วฒันธรรม ด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ โดยหาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาคา่ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. ตามความมุง่หมายของการวจิยัข้อท่ีสอง เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา จําแนกตามเพศ โดย
ใช้การทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรชัน้ปี และคณะ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
way analysis of variance) เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) (Ferguson.  1981: 190 – 380) 
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 4. รวบรวมความคดิเห็น และข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการแจกแจง 
ความถ่ีแล้วนําเสนอข้อมลูในเชิงบรรยาย 
 
สรุปผลการวจิัย 
  1. นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เห็นด้วยกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง สว่นด้านอ่ืนๆ เห็นด้วยในระดบัมาก       
 2. นกัศกึษาชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการและด้านบําเพ็ญประโยชน์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิยกเว้นด้านกีฬาท่ีไมพ่บแตกตา่ง 
 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
สว่นด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ไมพ่บความแตกตา่ง 
 4. นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นคณะตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิ
 
การอภปิรายผล 
 จากการศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงัโดยรวมและในแตล่ะด้าน อภิปราผลการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาโดยรวมในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัมีนโยบายสนบัสนนุ
การดําเนินกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีครบคลมุกิจกรรมทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรม ด้าน
วิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีโอกาสทํากิจกรรมท่ีสนใจและถนดั เพ่ือก่อให้เกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และความพร้อมในทกุๆ ด้าน เพ่ือให้ได้คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของ
สถาบนั สอดคล้องกบัแนวคดิของ พฤกษ์ เถาถวิล (2551: 6) ท่ีกลา่วถึงการจดักิจกรรมนกัศกึษาวา่ เป็น
สิง่สําคญัอยา่งยิ่งประการหนึง่ของการพฒันานกัศกึษา กิจกรรมนกัศกึษาเป็นจดุเช่ือมระหวา่งวิชาการ
ท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนและสงัคมรอบข้าง และกิจกรรมท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจดัให้แก่นกัศกึษานัน้ จงึมีสว่น
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หลอ่หลอมให้นกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้กิจกรรมนกัศกึษา จงึควรเป็นกิจกรรมท่ีนกัศกึษามี
สว่นร่วมในการคดิเองทําเอง มีการคดิแบบวิเคราะห์ และสามารถสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัตนเองและสงัคมได้ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําปรึกษา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ
หวนั วงศ์แก่นท้าว (2548: 78) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
ของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต พบวา่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
  1.1 ด้านกีฬา ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาอยูใ่นระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่สถาบนัมีนโยบายสง่เสริมให้นกัศกึษาตระหนกัในความสําคญักิจกรรมด้านกีฬา
และเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวติท่ีดีแก่นกัศกึษาควบคูไ่ปกบัการพฒันาด้านการศกึษา สถาบนัจงึเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา ตามความสามารถ และความถนดั ดงัท่ี สําเนาว์ ขจรศิลป์ 
(2538: 180) ได้กลา่ววา่ กีฬาเป็นสว่นสําคญัของการศกึษาท่ีสามารถช่วยพฒันาบคุคล ทัง้ในด้านสงัคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ จงึมีความจําและสําคญัท่ีสถาบนัการศกึษาต้องพฒันาการกีฬาของสถาบนั
ให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการเลน่กีฬา สร้างความสามคัคีในหมูน่กัศกึษา 
และยงัสามารถช่วยให้นกัศกึษาผอ่นคลายความเครียดจากการเรียนได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธาริณี 
สขุจิตต์ (2544: 63) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีเป็นกรรมการบริหารชมรมตอ่การได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็น
ตอ่การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้านกีฬาอยูใ่น
ระดบัมาก 
  1.2 ด้านศลิปวฒันธรรม ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ไมต่รงกบัความต้องการของนกัศกึษา
และนกัศกึษาไมรู้่ถึงคณุคา่ความสําคญัของศลิปวฒันธรรมเท่าท่ีควร รวมไปถึงนกัศกึษายงัขาดความคิด
สร้างสรรค์เชิงอนรัุกษ์วฒันธรรมและความภาคภมูิใจในศลิปวฒันธรรม จงึเป็นสาเหตทํุาให้นกัศกึษามอง
ไม่ค่อยเห็นถึงความสําคญัของการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ซึง่ต่างจากพระราโชวาทของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (2552: ออนไลน์) ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
ของมหาวทิยาศลิปากร เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ณ หอประชมุ มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 
ความวา่ “งานด้านการศกึษา ศลิปะ และวฒันธรรมนัน้ เป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และ
จิตใจ ซึง่เป็นทัง้ต้นเหตทุัง้องค์ประกอบ ท่ีขาดไมไ่ด้ของความเจริญด้านอ่ืนๆ ทัง้หมด และเป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยให้เรารักษาและดํารงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป อีกทัง้ยงัมีความแตกตา่งจากงานแนวคดิของ วลัลภา 
เทพหสัดนิ ณ อยธุยา(2538: 151) ท่ีกลา่วไว้วา่ กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม เป็นการพฒันาให้นกัศกึษา
มีความเป็นไทย รู้จกัภาคภมูิใจในความมีเอกลกัษณ์ของชาต ิ ช่ืนชมศลิปวฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี 
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ดนตรี นาฏศลิป์ไทย และพฒันานกัศกึษาให้มีบคุลกิภาพ มีความสามคัคี มีความประพฤติท่ีดีงาม นอกจากนี ้
ก็ยงัมีความแตกตา่งงานวิจยัของ กรกช ศริิ (2536: 116) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ปัญหาและความต้องการของ
นกัศกึษาเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นกัศกึษามีความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ด้านวชิาการ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาอยู่
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ สถาบนัและคณะสง่เสริมให้นกัศกึษาพฒันาความรู้ และทกัษะด้าน
วิชาการอยา่งมีคณุภาพ โดยเรียนรู้จากการจดักิจกรรมด้านวิชาการ เพ่ือให้นกัศกึษาพฒันาตนเอง ตาม
หลกัสตูรทําให้นกัศกึษาเรียนรู้กระบวนคดิวิเคราะห์ รู้จกัทํางานร่วมกบับคุคลอ่ืน เผยแพร่ความรู้สูส่งัคม 
และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ดงัท่ี จิรวฒัน์ วีรังกร (2542: 3) กลา่วไว้วา่ การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้
นกัศกึษาสามารถเปิดโลกทศัน์กว้างขึน้ นกัศกึษามีโอกาสทํางานร่วมกบับคุคลอ่ืน และรู้จกัตวัเองมากขึน้ 
ทําให้นกัศกึษาสามารถประเมินตนเองได้ มีทกัษะด้านการพดูการตดิตอ่ส่ือสารกบับคุคลอ่ืน รู้จกัแบง่เวลา
ให้เหมาะสม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เช่นเดียวท่ี วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2538: 150) 
กลา่วไว้วา่ กิจกรรมนกัศกึษาเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกบักลุม่ 
สามารถเสนอความคดิเห็น แสดงตน แลกเปลี่ยนความคดิเห็น พฒันาความเข้าใจร่วมกนั พฒันาความเป็น
ผู้ นํา เสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งหมูน่กัศกึษา รู้จกัการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สหสวรรษ ผลอรรถ (2551: 66) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นเห็น
ด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 

  1.4 ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ช่วยให้นกัศกึษาได้รู้จกัการทํางานร่วมกนั
เป็นหมูค่ณะ และเสียสละเพ่ือสว่นรวม ตระหนกัในภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ได้พฒันาภาวะการเป็น
ผู้ นําและผู้ตามท่ีดี ได้ช่วยเหลือสงัคม และได้ประยกุต์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัสงัคม 
เสริมสร้างให้นกัศกึษามีสว่นรวมในระหวา่งนกัศกึษาร่วมสถาบนัและสถาบนัตา่งกนั ดงัท่ี สําเนาว์ ขจรศลิป์ 
(2538: 13) ท่ีกลา่วไว้วา่ การจดักิจกรรมนกัศกึษา มีสว่นช่วยให้นกัศกึษาได้มีการพฒันาบคุลกิภาพใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา จงึทําให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในด้านตา่ง ๆ มีการคิด
วิเคราะห์ มีมนษุย์สมัพนัธ์ สามารถปรับและควบคมุอารมณ์ได้ดี มีทกัษะด้านการวางแผนการดํารงชีวิต 
เสียสละเพ่ือสว่นรวม ช่วยให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพตอ่สงัคม ได้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อาสาพฒันา อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระมหาสวุฒัน์ 
ปรือปรัง (2548: 66) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ทศันะของนิสติมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีตอ่การจดั
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ดําเนินงานกิจกรรมนิสติ พบวา่ นกัศกึษามีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการบําเพ็ญประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. นกัศกึษาชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยรวมและเกือบทกุด้านแตกตา่งกนั ยกเว้นด้านกีฬาท่ีไมพ่บ
ความแตกตา่ง โดยด้านท่ีแตกตา่งคือ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านวิชาการ และด้านบําเพ็ญประโยชน์ ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงตา่งก็มีความแตกตา่งกนัโดยพืน้ฐานทางกายภาพและสภาวะ
ทางอารมณ์อยูแ่ล้ว รวมทัง้ภมูิหลงัของนกัศกึษา ไมว่า่จะเป็นสภาวะสิง่แวดล้อมตา่ง  ๆและสภาพการเลีย้งดู
ของนกัศกึษาแตกตา่งกนั รวมไปถึงการเข้าสงัคมในการทํากิจกรรมของกลุม่เพ่ือนท่ีแตกตา่งกนั ทําให้
เพศชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบและการมองเห็นคณุคา่ในกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั จงึอาจสง่ผลตอ่
การเข้าถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของกิจกรรมท่ีเข้าร่วมได้แตกตา่งกนั เช่น ในด้านเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ 
นกัศกึษาชายอาจเข้าถงึและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมได้น้อยกวา่นกัศกึษาหญิง เพราะโดย
ธรรมชาตแิล้วนกัศกึษาชายจะมีความละเอียดและอดทนน้อยกวา่ ในขณะท่ีนกัศกึษาหญิงจะมีความพยายาม 
ความมุง่มัน่ในการเรียนรู้ทางวิชาการและอดทนตอ่การเรียนรู้มากกวา่นกัศกึษาชาย เป็นต้น สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของ กฤตยากรณ์ เจริญทรัพย์ (2547: บทคดัยอ่) เร่ือง พฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบกิจกรรมบงัคบั พบวา่ นิสติชายและหญิง มี
พฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติในรูปแบบกิจกรรมบงัคบัโดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั ผลการวิจยั
นี ้สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมคัร ภมูิเขต (2551: 71) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนิสติระดบัปริญญาตรี
ท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลกัสตูรการศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นกัศกึษาชาย
และหญิงมีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมแตกตา่งกนั 
  สว่นด้านกีฬานกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การมีสขุภาพท่ีดีทัง้กายและใจเป็นสิง่ท่ีพึง่ปรารถนาของทกุคน การมีสขุภาพดีไมไ่ด้มี
ความหมายเพียงการไมเ่จ็บป่วยหรือปราศจากโรคภยัไข้เจ็บเท่านัน้ หากยงัครอบคลมุถงึการช่วยผอ่นคลาย
ความเครียด การช่วยให้มีบคุลกิภาพท่ีดี การช่วยฝึกความอดทนของจิตใจ การมีนํา้ใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 
การมีความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความสมัพนัธ์ทางสงัคม การออกกําลงักาย
และการเลน่กีฬาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึง่ตอ่การสร้างเสริมสขุภาพท่ีดี นอกจากนีย้งัสามารถใช้
การออกกําลงักายเป็นเคร่ืองมือในการรักษาโรคและฟืน้ฟสูมรรถภาพได้ด้วย ดงันัน้ นกัศกึษาทัง้ชายและ
หญิง จงึมองเห็นถึงคณุประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนีเ้หมือนๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบั สกุญัญา 
พานิชเจริญนาม และ สืบสาย บญุวีรบตุร (2545: 6) ท่ีกลา่ววา่ การออกกําลงักายมีผลทัง้การเปลี่ยนแปลง
รูปลกัษณ์ภายนอกและเพ่ิมประสทิธิภาพภายในร่างกาย ไมว่า่จะเป็นความแข็งแรง ความอดทน สามารถ
ทําให้ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บตา่ง  ๆและยงัชว่ยลดความเครียดจากการเรียน ลดภาวะกดดนัจากชีวิตประจําวนั 



 
 

61 

ช่วยให้ผอ่นคลายหลงัเลน่กีฬา นอกจากนีย้งัช่วยให้เป็นท่ีสนใจของเพศตรงข้าม การพฒันาการเข้าสงัคม
และมีสงัคมใหมท่ี่แปลกไปจากคนกลุม่เดมิ เช่ือมัน่และกล้าแสดงออกมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ  หวนั วงศ์แก่นท้าว (2548: 82 – 83) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต พบวา่ นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง เห็นด้วยกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาไมแ่ตกตา่งกนั 

 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
ด้านกีฬา ด้านศลิปวฒันธรรมและโดยรวมแตกตา่งกนั สว่นด้านวิชาการและด้านบําเพ็ญประโยชน์ ไมพ่บ
ความแตกตา่ง โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและโดยรวมแตกตา่ง
จากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศลิปวฒันธรรม แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 และสงูกว่า อาจเป็นเพราะวา่
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เป็นนกัศกึษาใหมเ่ร่ิมเรียนรู้ชีวิตในสถาบนั จงึมีความกระตือรือร้นสนใจสิง่แปลกใหม ่
กล้าคดิ กล้าแสดงออก มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม การรู้จกัปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน นอกจากนี ้สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มีนโยบายกําหนดให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรม
บงัคบัตามท่ีสถาบนักําหนด เพ่ือให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองในทกุๆ ด้าน สว่น
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 เคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามาก่อนแล้ว จงึไมส่นใจ
เข้าร่วมกิจกรรม และนกัศกึษาไมมี่เวลาวา่งเพราะมีวชิาเรียนท่ีมากขึน้ และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูช่ัน้ปีสดุท้าย มีการเตรียมความพร้อมในการสมคัรงาน จงึสนใจเรียน
เพ่ือท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตมากกวา่ท่ีจะสนใจกิจกรรมนกัศกึษาท่ีสถาบนัจดัขึน้ ดงัท่ี ทองเรียน 
อมรัชกลุ (2525: 39) กลา่ววา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จะมีวฒันธรรมและความเป็นอยูข่องตนเองเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะในลกัษณะท่ีสงูมาก สําหรับในกลุม่นกัศกึษาด้วยกนัเอง มีความคดิไปในแนวเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่ 
มีคา่นิยมคล้ายคลงึกนั และทกุคนจะมีสว่นร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สว่นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 
นกัศกึษาพวกนีมี้แนวโน้มท่ีจะหนัความสนใจออกไปจากมหาวิทยาลยั เร่ิมตัง้แตไ่ม่สนใจวฒันธรรม และ
ความเป็นอยูข่องนิสติ รวมทัง้ไมย่อมรับระเบียบประเพณีของนิสติด้วยกนัเอง โดยสว่นใหญ่แล้วจะสนใจ
กบัเร่ืองสว่นตวั เฉพาะอยา่งยิ่งชีวิตภายหลงัสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัในระดบัปริญญาตรีไปแล้ว 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์ ก๋งเมง่ (2543: 67) ท่ีศกึษาเร่ือง ทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ และ
นกัศกึษาตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสติ พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะ
ตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษาแตกตา่งกนั 
  สว่นด้านวิชาการและด้านบําเพ็ญประโยชน์ ไมพ่บความแตกตา่ง ในการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา อาจเป็นเพราะลกัษณะของกิจกรรมดงักลา่ว มีองค์ความรู้และทกัษะประสบการณ์สอดคล้องกบั
ความต้องการของนกัศกึษาทกุชัน้ปี โดยนกัศกึษาอาจมองวา่กิจกรรมเหลา่นีส้ามารถพฒันาศกัยภาพของ
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ตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ พฒันากระบวนการคดิ ฝึกทกัษะการทํางานเป็นทีม มีความสามคัคี
และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั จงึอาจสง่ผลให้นกัศกึษาทกุชัน้ปีมีความคดิเห็นกบัการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวชิาการและด้านบําเพ็ญประโยชน์ไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2538: 150) 
กลา่ววา่ งานกิจกรรมช่วยให้นกัศกึษาแตล่ะคนรู้จกัตนเองมากขึน้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อนัเป็นผล
ทําให้แตล่ะคนสามารถพฒันาการเรียน วิชาการ และทกุด้าน สูค่วามเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์มากขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัหวนั วงศ์แก่นท้าว (2548: 82 – 83) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต พบวา่ นกัศกึษาทกุชัน้ปีเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 
 4. นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นคณะตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาโดยรวม
และเป็นรายด้านแตกตา่งกนั อาจเน่ืองจากแตล่ะคณะมีรูปแบบในการจดักิจกรรม การสืบทอดประเพณี
ของกิจกรรมเฉพาะแตล่ะคณะแตกตา่งกนั มีการนําเสนอรูปแบบของการจดักิจกรรมและประชาสมัพนัธ์
ในการจงูใจเข้าร่วมกิจกรรมตา่งกนั การท่ีรุ่นพ่ีเป็นผู้ นําในการทํากิจกรรมตา่งๆ ภายในคณะ รวมไปถึง
คณะผู้จดัทํากิจกรรมตา่งๆ วา่น่าสนใจมากน้อยแคไ่หน ปัจจยัท่ีกลา่วมานี ้อาจสง่ผลทําให้นกัศกึษาท่ีอยู่
คณะตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาแตกตา่งกนั เพราะ แตล่ะคณะมีนโยบายใน
การทํางานและประสานงานไมเ่หมือนกนั นอกจากนี ้อาจเป็นเพราะความแตกตา่งของความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาท่ีเกิดจากบคุลกิภาพ ความถนดั และความสนใจท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่นกัศกึษา จาก
เหตผุลดงักลา่วมานี ้อาจทําให้นกัศกึษาท่ีศกึษาในคณะท่ีตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาแตกตา่งกนัด้วย ดงัท่ี เฮอร์ทเบร์ิก (Herzberg.  1966: 42 – 48) ได้กลา่วไว้วา่ ปัจจยัการจงูใจ 
เป็นตวัการสร้างความพงึพอใจให้เกิดกบับคุคลในคณะองค์กรสามารถทําให้เกิดการยอมรับนบัถือได้ และ
ถ้ามีปัจจยัท่ีสามารถจงูใจบคุคลในองค์กรได้ดีก็จะมีการร่วมมือ และรับผิดชอบในการทํากิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมายดียิ่งขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมฤทธ์ิ ใจดี (2544) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาเจตคติ
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรามคําแหงตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาคณะตา่งกนั
มีเจตคตกิารเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ หวนั วงศ์แก่นท้าว (2548: 77) 
ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต
พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นคณะตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิตโดยรวม และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านกีฬา ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
ด้านกีฬาในระดบัมาก ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ ทางสถาบนัควรมีการสนบัสนนุกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือให้
นกัศกึษาได้มีสขุภาพพลานามยัท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ และมีความสามคัคีในหมูค่ณะ ควรมีสถานท่ีจดักิจกรรม
ด้านกีฬาให้เหมาะสมตอ่ความต้องการของนกัศกึษา สถาบนัควรมีศนูย์กีฬาและห้องออกกําลงักาย และ
เคร่ืองมือการออกกําลงักายท่ีใหม ่และทนัสมยัเพียพอตอ่นกัศกึษา เพ่ือสอดคล้องกบัความต้องการของ
นกัศกึษา 
  1.2 ด้านศลิปวฒันธรรม ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ สถาบนัควรเน้นการสง่เสริมและปลกูฝังในเร่ืองศลิปวฒันธรรม
เพิ่มมากขึน้ สถาบนัควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบั ประเพณีและวฒันธรรมไทยแตล่ะภาค เพ่ือให้นกัศกึษา
ได้มีความรู้มากกวา่นี ้ควรมีกิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัตา่งสถาบนั ควรมีการประสานงานกบัคณะ
ในเร่ืองวนัเวลาจดักิจกรรม เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบตอ่การเรียนของนกัศกึษา นอกจากนีส้ถาบนั ควรมีการสนบัสนนุ
การจดักิจกรรมในวนัสําคญัและประเพณีตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษามีสว่นร่วม และได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม และควรสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมของชมรมด้านศลิปวฒันธรรมเพ่ือให้มีความหลากหลาย
และสอดคล้องตอ่ความต้องการของนกัศกึษามากยิง่ขีน้ 
  1.3 ด้านวชิาการ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาอยู่
ในระดบัมาก ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาได้รับการพฒันาด้านวชิาชีพมากยิ่งๆ ขึน้ 
สถาบนัควรสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมวิชาการท่ีตอ่เน่ือง และมีความหลากหลายตรงกบัความสนใจและ
ความถนดัของนกัศกึษา ควรมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง และควรสง่เสริมให้
มีการจดัฝึกอบรมด้านวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือฝึกกระบวนการคดิและทกัษะจนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ควรจดัหาอปุกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใช้ประกอบการจดักิจกรรม เพ่ือให้กิจกกรรมด้านวิชาการมีความน่าสนใจ
มากขึน้ 
  1.4 ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
อยูใ่นระดบัมาก ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ สถาบนัควรมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม
เพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ชว่ยเหลือสงัคมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมีกิจกรรมให้นกัศกึษาได้
มีสว่นร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมภายใน และรอบๆ สถาบนัเ พ่ือปลกูจิตสํานกึให้ผกูพนักบัสถาบนั 
ควรจดักิจกรรมเก่ียวกบัการบาํเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์
สงัคมและสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะจากการท่ีได้ทํางานร่วมกนั 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาสภาพปัญหา/ความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
  2.2 ควรศกึษาพฤตกิรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
  2.3 ควรศกึษาแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
  2.4 ควรศกึษารูปแบบและลกัษณะการจดักิจกรรมนกัศกึษาท่ีเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของ 
นกัศกึษา 
  2.5 ควรศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
  2.6 ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบกิจกรรมท่ีพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมกบัตวัแปรอิสระท่ี
เป็นปัญหาทางสงัคม เช่น ความรุนแรงของสงัคม  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อการเข้าร่วมกจิกรรมนักศกึษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

 

 
 
คาํชีแ้จง:  
 แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาสถาบนัทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั กรุณาตอบแบบสอบถามทกุ
ข้อให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสดุ พร้อมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 
แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คาํชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อคําถามท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
1. เพศ  
   ชาย            หญิง  
 
2. ชัน้ปี  
   ชัน้ปีท่ี 1           ชัน้ปีท่ี 2  
   ชัน้ปีท่ี 3           ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่  
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3. คณะ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์    
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์    

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   

   คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คาํชีแ้จง:  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นเพียงช่องเดียวโดย
พิจารณาตามคา่นํา้หนกัคะแนน ดงันี ้ 
  คะแนน 5  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบั มากท่ีสดุ  
  คะแนน 4  หมายถงึ ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบั มาก  
  คะแนน 3  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบั ปานกลาง  
  คะแนน 2  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบั น้อย  
  คะแนน 1  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วในระดบั น้อยท่ีสดุ 
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ระดบัความคดิเห็น  
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

ด้านกีฬา      
1. ช่วยให้นกัศกึษามีมนษุย์สมัพนัธ์      
2. ช่วยผอ่นคลายความตงึเครียดของนกัศกึษา      
3. ช่วยปลกูฝังเจตคตท่ีิดีตอ่การเลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพของ
นกัศกึษา 

     

4. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาด้านนํา้ใจของนกักีฬา  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

     

5. สง่เสริมและพฒันาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่นกัศกึษา  

     

6. ช่วยปลกูฝังความมีระเบียบวินยั เคารพกฏ กตกิาและ
มีมารยาทในการเลน่กีฬา  

     

7. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั 
การเลน่กีฬา 

     

8. สง่เสริมให้มีบคุลกิภาพท่ีดี      
9. ช่วยปลกูฝังนิสยัให้เลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพท่ีดี      
10. ช่วยฝึกความอดทนของจิตใจ      
11. ช่วยปลกูฝังให้นกัศกึษามีเจตคตท่ีิดีตอ่การเลน่กีฬา      
12. ช่วยให้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์      
13. ช่วยฝึกนิสยัให้เป็นคนกล้าแสดงออก      
14. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ      
15. ช่วยฝึกนิสยัการทํางานเป็นทีม      
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ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดบัความคดิเห็น  
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

ด้านศลิปวัฒนธรรม       
16. สง่เสริมการมีสว่นร่วมเพ่ือทํานบุาํรุงและเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ 

     

17. ช่วยปลกูฝังจิตสํานกึท่ีดีตอ่การทํานบุํารุง
ศลิปวฒันธรรม  

     

18. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้สืบสานศลิปวฒันธรรมของ
ชาตสิูส่งัคม  

     

19. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้คณุคา่และความสําคญัของ
ศลิปวฒันธรรมไทย 

     

20. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
เชิงวฒันธรรม 

     

21. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ศลิปวฒันธรรมไทย 

     

22. ช่วยให้นกัศกึษามีความรัก ความภาคภมูิใจและ
ซาบซึง้ในศลิปวฒันธรรมไทย 

     

23. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในด้าน
ศลิปวฒันธรรม  

     

24. ช่วยให้นกัศกึษามีโอกาสสมัผสักบัศลิปวฒันธรรม
ด้วยการปฏิบตัจิริง 

     

25. สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
เชิงอนรัุกษ์วฒันธรรม 

     

26. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาทางด้านสนุทรียภาพ      
27. สง่เสริมให้นกัศกึษามีคา่นิยมท่ีถกูต้อง      
28. สง่เสริมให้นกัศกึษากล้าแสดงออก      
29. สง่เสริมการเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรม      
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ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดบัความคดิเห็น  
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

ด้านวิชาการ       
30. สง่เสริมให้นกัศกึษานําความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้
เกิดประโยชน์  

     

31. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแสดงความรู้ความสามารถ
ของตวัเอง 

     

32. สง่เสริมให้นกัศกึษามีการพฒันาความรู้ทางด้าน
วิชาการได้ตรงกบัความต้องการและความสนใจ 

     

33. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการทํางาน
ด้านวชิาการ 

     

34. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัคดิวิเคราะห์      
35. สง่เสริมให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน      
36. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน      
37. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์       
38. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความรู้กว้างขวางขึน้      
39. สง่เสริมและพฒันาให้นกัศกึษามีลกัษณะผู้ นําท่ีดี      
40. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัการพฒันาตวัเองอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

     

41. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาบคุลกิภาพเพ่ือให้
เหมาะสมกบัวชิาชีพ  

     

42. นกัศกึษามีโอกาสเพิ่มพนูความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ       
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ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 



 82 

ระดบัความคดิเห็น  
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

ด้านบาํเพญ็ประโยชน์       
43. สง่เสริมให้นกัศกึษามีจิตสํานกึท่ีดีในการรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

     

44. สง่เสริมให้นกัศกึษามีจิตสํานกึท่ีดีในการช่วยเหลือ
สงัคม 

     

45. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของ
สงัคมทัง้ในเมืองและชนบท 

     

46. สง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัเสียสละประโยชน์สว่นตน
เพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

     

47. สง่เสริมให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม       
48. ช่วยให้นกัศกึษารู้จกัวางแผนการทํางานอยา่งมีระบบ      
49. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือ
พฒันาชมุชน 

     

50. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความสามคัคีจากการได้ทํา
กิจกรรมร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

     

51. สง่เสริมให้นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งเพ่ือทําประโยชน์
ตอ่สงัคม  

     

52. สง่เสริมให้นกัศกึษามีความอดทน      
53. สง่เสริมให้นกัศกึษาทํางานเป็นทีม      
54. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาประยกุต์ความรู้ทางวิชาการ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องสงัคม 

     

55. สง่เสริมให้นกัศกึษามีทกัษะในการชว่ยเหลือสงัคม      
56. ช่วยให้นกัศกึษาได้พฒันาภาวะการเป็นผู้ นําและ 
ผู้ตามท่ีดี 

     

57. ปลกูฝังจิตสํานกึท่ีดีให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมใน 
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 
      - รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
      - หนังสือขอเชญิเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

อาจารย์ ดร. อรรณพ  โพธิสขุ      อาจารย์ประจํา 
           ภาควิชาการอดุมศกึษา 
           คณะศกึษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโรฒ      

 
อาจารย์ ดร.นิเวศน์  วงศ์สวุรรณ     ผู้ อํานวยการ 
           สํานกัสามญัศกึษา 
           วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
 
อาจารย์ดร.ราชนัย์ บญุธิมา      อาจารย์ประจํา 
           สํานกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

 1. อํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม 
 

ข้อ คา่อํานาจจําแนกด้านกีฬา ข้อ คา่อํานาจจําแนกด้านศลิปวฒันธรรม 

1 1.821 16 4.994 
2 1.890 17 10.000 
3 5.134 18 8.277 
4 5.620 19 9.525 
5 7.722 20 4.522 
6 8.966 21 7.280 
7 4.371 22 7.312 
8 3.215 23 7.081 
9 4.266 24 4.584 
10 5.554 25 6.318 
11 5.421 26 7.164 
12 10.693 27 6.714 
13 2.668 28 3.321 
14 3.526 29 8.218 
15 4.041   
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ข้อ คา่อํานาจจําแนกด้านวชิาการ ข้อ คา่อํานาจจําแนกด้านบําเพญ็ประโยชน์ 

30 5.621 43 6.736 
31 3.110 44 3.363 
32 4.217 45 6.928 
33 5.600 46 3.179 
34 6.693 47 3.578 
35 3.911 48 4.899 
36 3.632 49 3.132 
37 3.942 50 2.954 
38 8.251 51 3.667 
39 3.110 52 3.118 
40 4.219 53 4.260 
41 2.185 54 6.708 
42 3.612 55 5.284 
  56 5.477 
  57 2.846 

  
 2. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 97.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ       นางสาวพรพมิพ์ สารักษ์  
วนัเดือนปีเกิด     3 ธนัวาคม 2530 
สถานท่ีเกิด       อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั     บ้านเลขท่ี 22 / 158 ถนนกะโรม ตําบลโพธ์ิเสดจ็  
       อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ.2548    มธัยมศกึษาตอนปลาย (แผนการเรียน วทิย์-คณิต)  
       จาก โรงเรียนโยธินบํารุง  
       จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2552    วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ชีววทิยา) 
       จาก มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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