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The purposes of this research were to study and to compare the students’
opinions on cheerleading activities and freshmen induction at Prince of Songkla
University, Hat-Yai campus classified by gender, academic level and major fields of
study. The sample used were 412 undergraduate students enrolling in academic year
2012. The instrument used for collecting data was a Likert-type, five-point rating scale
questionnaire of 50 items with reliability coefficient of 0.97. The data were analyzed by
using means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’
method.
The results revealed that :
1. The students rated on cheerleading activities and freshmen induction at
Prince of Songkla University, Hat-Yai campus in overall at a high lavel.
2. There was no significant difference between opinions of male and female
students on cheerleading activities and freshmen induction.
3. Students from different academic level held different opinions on cheerleading
activities and freshmen induction, by which freshmen had significant difference opinions
from junior and senior students.
4. There was no significant difference among students from different major fields
of study on cheerleading activities and freshmen induction.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

เยาวชนถือเปนกลุมบุคคลทีเ่ ปนอนาคตที่สําคัญของชาติ โดยเฉพาะเยาวชนทีเ่ ขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสมบูรณ
ทั้งทางดานบุคลิกภาพ รางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจทีด่ ีงาม ซึ่งคุณลักษณะเหลานีจ้ ะ
เกิดขึ้นได สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่สําคัญทีจ่ ะชวยสงเสริม และพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญ
งอกงามในดานตางๆ เพื่อใหนกั ศึกษามีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ และความสามารถทาง
สติปญญาควบคูกนั ไป และเพื่อเปนการเตรียมบุคคลใหเปนบัณฑิตที่ดี ที่มีคุณภาพ ซึง่ สอดคลอง
กับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ 2551-2554 รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ 2545-2549 ที่กําหนดใหการอุดมศึกษาไทยจะตองนําสังคมและชุมชนไปสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู นอกจากนี้แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ 25402544 ยังไดเนนในเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติแตละฉบับไดใหความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อ
พัฒนาประเทศทั้งสิน้ สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศทีก่ ําลังพัฒนา การผลิตบุคลากรออกไป
ประกอบอาชีพตางๆ เพื่อชวยพัฒนาประเทศทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเปน
ภารกิจหลักและเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะพัฒนาและผลิตบุคลากร
(สําเนาว ขจรศิลป. 2539: 1) ในการจัดการอุดมศึกษา มีจดุ มุงหมายเพื่อพัฒนาคนใหมี
คุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อเปนกําลังคน (Manpower) ตอบสนองวิชาชีพ มาตรฐาน
วิชาการ และตอบสนองความตองการของสังคม 2) เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ (Manhood) คือ
มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพสูง และเปนบุคคลที่พึงประสงคของสังคมทั้งทางดาน
ปญญา (Wisdom) และคุณธรรม (Goodness) หรืออาจกลาวงายๆ วา เปนคนเกงและเปนคนดี
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2550: 35)
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีความสําคัญตอสังคม ประเทศชาติ
เนื่องจากเปนแหลงวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงในสาขาตางๆ ที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
ภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป คือ การสอนวิชาการ และวิชาชีพ หรืออาจเรียกวา
การผลิตบุคลากร และการทํานุบาํ รุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตนั้นเปนกระบวนการ
ที่มีความสลับซับซอน จึงตองมีความพรอมทั้งฝายสถาบันและฝายนักศึกษา เพราะในแตละปจะมี
นักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เปนจํานวนมาก นักศึกษาเหลานั้นก็ลวนมีความ
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แตกตางกันในหลายๆ ดาน ดังนั้นจึงตองมีการสรางความพรอมทั้งทางดานสติปญญา รางกาย
และสังคม (สําเนาว ขจรศิลป. 2539: 1) ซึ่งสอดคลองกับที่ สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2545: 1) กลาววา
การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ มีความเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางสติปญ
 ญา รางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม สถาบันอุดมศึกษาตองไมทําหนาทีเ่ พียงถายทอดความรูที่เปนทักษะวิชาชีพใหกับนิสิต
นักศึกษาเทานั้น กลาวคือ การศึกษาในหองเรียนตามหลักสูตรตางๆ ที่สถาบันกําหนดหรือการ
เรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการเปนผูนําทางภูมิปญ
 ญาของสังคม
สถาบันอุดมศึกษาตองมีหนาที่สรางใหนิสิตนักศึกษามีโลกทัศนที่กวางไกล รูจกั การเรียนรูสิ่ง
รอบตัว และแหลงตางๆ มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและเสริมสรางความเจริญงอก
งามทางปญญาอยูเสมอ ซึง่ องคประกอบอื่นๆ ที่สําคัญในการเสริมสรางใหกระบวนการจัด
การศึกษาดังกลาวประสบผลสําเร็จตามทีต่ ั้งเปาหมายไวได คือ การผสมผสานองคความรู ของ
ศาสตรสาขาตางๆ ในลักษณะพหุวทิ ยาการในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตองมีความชัดเจนในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค เพื่อ
ยึดถือปฏิบัตเิ ปนแนวทางเดียวกัน
ความตองการที่จะใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ ทั้งจิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญา และรางกาย มีความรูดีและเปนคนดีของสังคม การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนปจจัยสําคัญที่จะเสริมสรางคุณลักษณะตางๆ อันพึงประสงคตามความตองการของ
สังคม ในการจัดกิจกรรมนันทนาการดานตางๆ นั้น กิจกรรมทีส่ ามารถเสริมสรางบุคคลใหเปนผูนํา
มีมนุษยสัมพันธดแี ละมีสมรรถภาพทางดานจิตใจที่ดงี าม เชน การออกกําลังกาย กิจกรรมกลุม
สัมพันธ การประชุมเชียร การเขาคายเพื่อสรางความรัก ความสามัคคี เปนตน โดยกิจกรรม
ดังกลาวเหลานี้ เปนภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยและถือเปนนโยบายในการจัดใหนักศึกษาอยาง
เปนระบบและจริงจัง จึงจัดไวเปนแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บรรจุไวในสวนของงานกิจการ
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกแหง ดังนั้นจึงตองมีการสงเสริมนักศึกษาดานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรควบคูไ ปกับกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อจะไดพัฒนานักศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ และ
สามารถสรางสมรรถภาพในดานตางๆ ใหเกิดกับนักศึกษาที่จะสามารถออกไปดํารงชีวิตในสังคม
ตอไป (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ง: ออนไลน)
ในสวนของกิจกรรมการประชุมเชียร และการรับนองใหม เปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไดถือปฏิบตั ิกันมาเปนเวลาชานาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดนําระบบรักพี่รกั นอง เชื่อมสาย
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สัมพันธกัน กอใหเกิดความรักความเขาใจ รูจกั นับถือผูอาวุโส มีระเบียบวินยั มีความสามัคคี และ
มีน้ําใจอันดีงามตอกัน ถือเปนวิธีการในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันในการอยูรวมรั้ว
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ดังเชน ผลงานการวิจยั ของ ทัฬหทัย ศรีดาพันธ (2550: 1) ที่ไดศึกษาเรื่อง
การรับนองใหมและการประชุมเชียร : กรณีศึกษานิสติ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยของรัฐ
แหงหนึ่ง พบวา นักศึกษาสวนใหญสนับสนุนกิจกรรมการรับนองใหมและการประชุมเชียร โดยเห็น
วาเปนการสรางความประทับใจและความภาคภูมิใจระหวางรุนพี่รุนนอง นักศึกษาสวนนอยที่ไม
สนับสนุนกิจกรรมดังกลาว เนื่องจากเล็งเห็นวาเกิดผลเสียมากกวาผลดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ ปยะพงษ นิกูลสงศ (2547: 132) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอกิจกรรมนันทนาการดานการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม ของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมใหความสําคัญตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
เนื่องจากทําใหพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกทัง้ ทําใหนักศึกษาเกิดความคุนเคยและรักสถาบัน
เกิดความสามัคคีและความผูกพันในกลุมเพื่อนที่รูจกั กันยิง่ ขึ้น
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยตางๆ อาจจะประสบปญหาในสวนของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ตามมาจากการปฏิบตั ติ วั ไมเหมาะสมของรุนพี่ในการใชอํานาจที่ไมถกู ตองในการปฏิบัติตอรุนนอง
ทําใหมกี ารถกเถียงกันในสังคมไทย การประชุมเชียรและรับนองใหม มักจะถูกมองในรูปแบบของ
การจัดการเชิงบังคับ ไมสรางสรรค ไมสงเสริมลักษณะประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทําให
นักศึกษาไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมนอย เพราะกิจกรรมจัดไมตรงตามความตองการ
และความสนใจ จึงทําใหการจัดกิจกรรมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัยของ
อัมพา ซองทุมมินทร (2542: 89-90) ที่ศกึ ษาเรื่อง เจตคติตอกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา ของ
สถาบันราชภัฎอุดรธานี พบวา นักศึกษาเห็นวากิจกรรมเปรียบเสมือนกิจกรรมบังคับเลือกที่มใี น
หลักสูตร จึงทําใหนักศึกษาไมสนใจกิจกรรมเทาที่ควร นอกจากนี้ แผนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2554ง: ออนไลน) กลาววา ในปจจุบนั เมื่อสภาพสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคานิยม ซึ่งสังคมใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสังคมยอยที่อยูภายใตสังคมใหญยอมไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษาเชนเดียวกัน นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจทํากิจกรรมนอยลง ไมเห็นคุณคาหรือ
ความสําคัญของการทํากิจกรรม ทั้งในแงของการพัฒนาตนเองหรือการมีสวนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่
ผลิตบัณฑิต บริการดานวิชาการ และทํานุบาํ รุงวัฒนธรรม โดยเนนการวิจยั เปนพื้นฐาน ในสวน
ของวิทยาเขตหาดใหญมหี นาที่ผลิตบัณฑิตทั้งหมด 14 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และอีก 1 โครงการ
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โดยมีการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรู บนพื้นฐานของพหุวฒ
ั นธรรมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ สรางความเปนผูนํา
ทางวิชาการใหสอดคลองกับศักยภาพพืน้ ฐานของภาคใตและเชื่อมโยงสูเ ครือขายสากล รวมทั้ง
ผสมผสานและประยุกตความรูบ นพืน้ ฐานของประสบการณการเรียนการสอนเพื่อสรางปญญา
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
2554ง: ออนไลน)
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนอกจากจะใหความสําคัญในสวนของ
ดานการศึกษาแลวยังตระหนักและเนนการสงเสริมดานกิจกรรม ซึ่งสามารถใหประสบการณแก
นักศึกษาในทุกๆ ดาน สามารถออกไปอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาและ
สรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนาได ในสวนของกองกิจการนักศึกษาซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาตั้งแตป พ.ศ 2522 โดยแบงออกเปน 3 งาน 1
หนวย ไดแก งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา
และหนวยธุรการ ตอมาในป พ.ศ. 2531 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานใหมเปน 4 งาน
ไดแก งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และ
งานธุรการ และเมือ่ พ.ศ. 2547 ไดเพิ่มหนวยงานใหมอีกจํานวน 2 หนวยงาน คือ หนวยสารสนเทศ
และหนวยกิจกรรมนานาชาติ ซึ่งกองกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานที่รวมสรางบัณฑิตที่
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยโดยมุงเนนการดําเนินงานที่สง เสริมการเรียนรู และพัฒนานักศึกษา
มีการสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พรอมจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลายดวย
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหนกั ศึกษามีการแสวงหาความรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสํานึก
สาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพืน้ ฐานความเปนไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ง:
ออนไลน)
ผูวิจัยไดทาํ การศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินกิจกรรมในดานการประชุมเชียรและรับ
นองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา ปญหาในการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา สวนใหญเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) ปญหาขององคการนักศึกษา
ขาดแคลนผูนํานักศึกษา หรือมีผูนําที่ขาดภาวะผูนํา ซึ่งสงผลใหการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาไม
ไดผลเทาที่ควร ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจกรรม ไมสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไวได อีกทั้งทําใหไมสามารถจูงใจใหนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมได
2) นักศึกษาไมเขารวมกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมจะทําใหมีผลกระทบกับการเรียน และเห็นวาเปน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยไมไดบังคับใหนกั ศึกษาเขารวม จึงทําใหนักศึกษาหลีกเลี่ยง
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การเขารวมกิจกรรม และ 3) อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่มีสวนเกี่ยวของในการควบคุมดูแล
การดําเนินกิจกรรมไมมเี วลาใหนักศึกษา เนื่องจากมีภาระงานสอนและยังมีงานอื่นๆ ที่ตอง
รับผิดชอบ ทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการดูแลหรือควบคุมการดําเนินกิจกรรมเทาที่ควร
(สุกรี เมฆทันต. 2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้นกั ศึกษาไมทราบถึงประโยชนที่จะไดรบั จากกิจกรรม
ทําใหนักศึกษาไมเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรม และไมเขารวมกิจกรรม (พรทิพา แดงหลี;
พิชิตพล จันทนเอียด. 2554: สัมภาษณ) อีกทั้งกิจกรรมสวนใหญยังคงมีรูปแบบเดิม ไมมคี วาม
หลากหลายและไมสนุกสนาน บางครั้งรุนพี่ไมทําตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายทีท่ าง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว อีกทั้งรุน พี่ใชความรุนแรงกับรุนนอง มีการตะคอกเสียงดังเพื่อใหนอ ง
ใหมรูสึกหวาดกลัว (สุปราณี พรหมเพชร; สิริยา ติ้นเหมือน. 2554: สัมภาษณ)
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวจิ ัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ เพื่อที่จะสามารถนําผลการวิจยั ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมปี ระสิทธิภาพตอการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ความสมบูรณตอ ไป

ความมุงหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
จําแนกตาม เพศ ชัน้ ป และกลุมสาขาวิชา

ความสําคัญของการวิจัย

เพือ่ ใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานบริหารจัดการกิจกรรมการประชุม
เชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญใหมีประสิทธิภาพตอ
การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณแบบ ทั้งทางดานอารมณ จิตใจ สติปญ
 ญา
และสังคม รวมทั้งสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเปนแนวทางการศึกษาคนควาวิจัยตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป ทุกคณะ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จํานวน
15,944 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ แบงเปน
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 ชั้นป แบงเปน
1.2.1 ชั้นปที่ 1
1.2.2 ชั้นปที่ 2
1.2.3 ชั้นปที่ 3
1.2.4 ชั้นปที่ 4 และสูงกวา
1.3 กลุมสาขาวิชา แบงเปน
1.3.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร
1.3.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.3.3 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับ
นองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

นิยามศัพทเฉพาะ

1. นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 และสูงกวา ภาค
ปกติ ปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2. ความคิดเห็น หมายถึง ทัศนะหรือความรูสึกนึกคิดที่ไดจากการเรียนรู และจาก
ประสบการณที่ไดรับ ของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
3. กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีน่ ักศึกษาชัน้ ปที่ 2
ถึง ชึ้นปที่ 4 และสูงกวา จัดขึน้ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
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ดําเนินการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 โดยจัดงานตอนรับทั้งในเชิงสรางสรรคและกิจกรรมที่
อาจสงผลกระทบตอดานจิตใจและรางกายของนองใหม แตกิจกรรมจะดําเนินตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมนันทนาการรวมกัน รวมมือฝกซอมและรองเพลงเชียร การให
คําแนะนําชวยเหลือดานการเรียน เพื่อสรางความรักความผูกพันระหวางรุน พี่รุนนอง มีความ
ภาคภูมิใจ และปลูกจิตสํานึกใหรกั สถาบัน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกัน ฝกความเขมแข็ง
สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานและปรับตัวเขากับผูอน่ื ได เพื่อจะไดรับประสบการณและ
พัฒนาตนเองนอกหองเรียน เชน การแลกเปลี่ยนความรู เปนตน ทําใหมเี จตคติทดี่ ีตอกัน สามารถ
พัฒนาทักษะในการทํางานเปนกลุม เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในการทํากิจกรรมใหมคี วาม
อดทนและเสียสละ สามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล และสรางความประทับใจ ความภาคภูมิใจ
ในการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
4. กลุมสาขาวิชา หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาทีก่ ารสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ใน
งานวิจัยนี้หมายถึง คณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรีมี 14 คณะและ 1 โครงการ จําแนกออกเปน 3
กลุม สาขาวิชา ไดแก
4.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะนิตศิ าสตร โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
4.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.3 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะการแพทยแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แตกตางกัน
2. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในชัน้ ปที่ตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับ
นองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แตกตางกัน
3. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจยั เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผูวจิ ัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่ วของ และไดนาํ เสนอตามลําดับ ดังนี้ ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา
ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา ประวัตแิ ละความเปนมาของ
กิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม ปญหาและการแกปญ
 หา
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม และการประชุมเชียรและรับนองใหมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาในดานตางๆ การจัดกิจกรรมนักศึกษาเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ นอกจากการเรียนภายในชัน้ เรียน ทั้งนี้มีผูใหความหมายของ
กิจกรรมนักศึกษาไวหลากหลาย ดังนี้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 145) กลาววา กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่บังคับใหทุกคนตองเรียนในชัน้
เรียน กิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความสมัครใจของนักศึกษา และไมไดเปนสวนหนึ่งของคะแนน
ในวิชาใดๆ เปนกิจกรรมที่มจี ุดมุงหมายในการพัฒนานักศึกษา จึงหมายรวมทั้งกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดใหนกั ศึกษา และกิจกรรมในสวนที่สงเสริมใหนกั ศึกษาไดจัดขึ้นเองโดยการนิเทศ
และดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาชมรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาสัมผัสชีวิตที่ถกู ตองในมหาวิทยาลัย
สําเนาว ขจรศิลป (2538: 117) ไดใหคําจํากัดความของกิจกรรมนักศึกษาวา เปนกิจกรรม
ที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนโดยตรง นักศึกษารวมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความสนใจและความตองการสวนตัวของนักศึกษา ซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคล การทํา
กิจกรรมทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ทักษะ และประสบการณอยางมากมาย ซึ่งทักษะ และ
ประสบการณนกั ศึกษาไมสามารถเรียนไดในชั้นเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การสงเสริมพัฒนาการของนักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณในทุกๆ ดาน ทั้งทางดาน
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงใหการสนับสนุน และ

9

สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
ธิดารัตน บุญนุช (2543: 3) กลาววา กิจกรรมนักศึกษา เปนการจัดกิจกรรมขององคกร
ตางๆ ที่เปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดมีการเสริมสรางประสบการณ สรางความสัมพันธขั้นพืน้ ฐาน
ใหกับนักศึกษาโดยการศึกษาแบบประชาธิปไตยทีถ่ ือวาเปนสวนหนึ่งทีช่ วยสงเสริมใหนักศึกษา
เปนบุคคลที่มคี ุณภาพและไดมาตรฐานที่จะสงผลใหเปนคนที่มีคณ
ุ คาของสังคม
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 6) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่งจะชวยสงเสริมเติม
เต็มใหนิสิตนักศึกษาเปนบุคคลที่มีความสมบูรณเพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ
เสียสละ มีวจิ ารณญาณ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหรืออีกนัยหนึ่ง คือ
เปนคนที่สมบูรณทงั้ ทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ
สรุปไดวา กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ้นโดยความรวมมือของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมโดยไมมีผลตอคะแนนวิชาใดๆ จัดขึ้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษาในดานตางๆ ตามความสนใจและความถนัด อันกอใหเกิดพัฒนาการทางดานสติปญ
 ญา
รางกาย และอารมณ รวมทั้งเปนสวนหนึ่งในการสรางประสบการณตางๆ ใหนกั ศึกษาเพื่อจะได
เปนบุคคลที่มคี ุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการ และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได

ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมทีจ่ ัดขึน้ โดยนักศึกษาหรือทางสถาบันจัดขึ้น เพื่อเปดโอกาส
ใหกับนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจเพื่อเสริมสรางประสบการณ สามารถปรับตัว
ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดใหความเห็นวา
กิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญและจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหการสนับสนุนให
นักศึกษาจัดกิจกรรมขึน้ ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551: 2) กลาววา การ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางพัฒนาความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพ จะตองสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพราะกิจกรรมนักศึกษามีสวน
สําคัญในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพและสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2550: 35) กลาววา การสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ถือเปนนโยบายที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะผลิตบัณฑิต
ใหออกไปเปนบัณฑิตที่สมบูรณมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2545: 1) กลาววา กิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่งตอนักศึกษา เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามิไดมุงหวังเพียงดานเดียว แตมุงพัฒนาคนในทุก
ดาน สถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหลงรวบรวมของภูมิปญ
 ญาระดับสูงยอมมีหนาที่ตองนําพา
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สังคมใหกาวไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง มีเอกลักษณ มีจริยธรรม เขมแข็งและมี
ศักดิ์ศรี ดังนั้น กิจกรรมตางๆ ที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษาจึงมีสวนสําคัญเพื่อใหสามารถวิเคราะห
วิจารณ มองเห็นปญหา และสามารถแกปญ
 หาได
สตรุป (สําเนาว ขจรศิลป; และบุญเรียง ขจรศิลป. 2531: 12 อางอิงจาก Stroup. 1964)
กลาวไววา งานกิจกรรมนักศึกษาถูกตั้งขึน้ เพื่อใหการสนับสนุนวัตถุประสงคขึ้นพืน้ ฐานของสถาบัน
เจาหนาที่ฝายกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานของตนในฐานะผูมีความรู
และความชํานาญสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ งานกิจกรรมนักศึกษาจึงมีความสําคัญ
ในฐานะเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาควบคูไ ปกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สําเนาว ขจรศิลป (2538: 113) ไดกลาวไววา กิจกรรมนักศึกษานัน้ มีความสําคัญและมี
ความจําเปนมาก ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาอาจสรุปไดดังนี้ คือ
1. ความสําคัญตอนักศึกษา นักศึกษาโดยทั่วไปเปนหนุมสาวที่มีพละกําลังทั้งรางกายและ
ความคิด มีความอยากรูอยากเห็น และเปนผูท ี่มีความหวังดีตอสังคมดวยใจอันบริสทุ ธิ์ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรชวยตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดเปนอยางดี
คือ ชวยพัฒนานักศึกษาในดานสังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ ชวยใหนักศึกษาใชเวลาวางให
เปนประโยชน ชวยใหนกั ศึกษาไดมีโอกาสใชพลังงานทางดานรางกายและความคิดกระทําในสิ่งที่
เปนประโยชนตอตนเอง ตอสถาบัน และตอประเทศชาติ
2. ความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา กลาวคือ กิจกรรมนักศึกษาเปนกระบวนการที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ ชพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งในดาน
สติปญ
 ญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ การทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาใน
กระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ทําใหนักศึกษาเกิดความอบอุนและมีความเขาใจตออาจารย และ
สถาบันอุดมศึกษาไดดียิ่งขึน้ กิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ดานบําเพ็ญประโยชน และ
ดานกีฬามีสวนสําคัญในการเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความสําคัญตอประเทศ ในแตละปนักศึกษาไดออกไปพัฒนาชนบทในถิน่ ทุรกันดาร
ไดสรางถาวรวัตถุหลายอยาง เชน โรงเรียน สะพาน ฝายน้าํ ลน ถังเก็บน้ําฝน เปนตน นอกจากนั้น
นักศึกษายังไดชวยใหประชาชนในชนบทไดเขาใจการประกอบอาชีพในดานเกษตรกรรมแบบใหม
ดานการศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อชวยใหชาวชนบทมีความเปนอยูท ี่ดีขึ้น กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามีบทบาทสําคัญในการทํานุบาํ รุงพัฒนาและเผยแพรวัฒนธรรมของ
ชาติ กิจกรรมดานกีฬาไดชวยทําใหนักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนของชาติ มีรางกายแข็งแรง ซึ่งจะเปน
ทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
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ยีเกอร (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2530:144;อางอิงจาก Yeager.1959: unpaged)
ไดใหแนวคิดและสนับสนุนแนวคิดของกิจกรรมนักศึกษาวา กิจกรรมนักศึกษาในสถานศึกษาและ
ชุมชนนั้นจัดขึ้นเพื่อสงเสริมความสนใจ และความตองการของนักศึกษาแตละคน เพื่อใหมี
พัฒนาการและสัมฤทธิผ์ ลสูงสุด นอกจากนีย้ ังชวยสรางนักศึกษาใหเปนสมาชิกทีด่ ีและมีประโยชน
ตอสังคม นอกจากนี้ สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551: ออนไลน)
ยังไดกลาววา คุณคาและความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา ไดรูจกั สนิทสนมปรึกษาหารือรวมกันทํา
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือกันทางดานวิชาการ อันเปนประโยชนตอการศึกษา โดยมีอาจารยประจํา
ชมรม นักศึกษาคอยแนะนําและใหคําปรึกษาเพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม นอกจากจะเนนทางดานวิชาการ
แลวยังเนนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกดวย ผลจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาทําใหไดรบั ประโยชนที่มี
คุณคามากมายหลายประการ ดังนี้
1. เปดโลกทัศนของบุคคลใหกวางมากขึน้ เมื่อไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอื่น จะทําให
ไดรับความคิดแปลกใหมอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหไดแงคิดในหลาย
มุมมอง ซึ่งเปนการพัฒนาสติปญญา
2. เกิดการคนพบและรูจกั ตัวเองมากขึน้ เมื่อไดเขารวมกิจกรรมจะทําใหไดมีโอกาส
ประเมินตนเองไปในตัววาจุดเดน จุดดอยของบุคคลมีอะไรบาง
3. มีความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคปจจุบนั เวลาถือวาเปนสิง่ ทีม่ คี า เปนอยางมาก
คนที่บริหารเวลาไดเกง ยอมไดรับสิ่งที่มคี าตอตนเองมากกวาผูอื่น การเขารวมดําเนินกิจกรรมจะ
ทําใหรจู ักแบงเวลาในแตละกิจกรรมของตนเองอยางเหมาะสม เชน ตองมีเวลาใหตนเองใน
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมรวมหลักสูตร เรือ่ งสวนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมนักศึกษา
ที่ตองรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ในการเขารวมกิจกรรมบุคคลจะมีอสิ ระใน
การคิดและตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น แตกระนัน้ ก็ตามในโลกของการทํางาน บุคคลจําตอง
ทํางานกับผูอื่น ดังนั้นจึงตองปรับตัวใหเขากันไดกับบุคคลหลายประเภท เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ที่ไดรับมอบหมายเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้นเมื่อตองทํางานรวมกับผูอื่นที่มีธรรมชาติและ
ลักษณะที่หลากหลายจะสะทอนใหเห็นวาบุคคลนัน้ จะสามารถทํางานกับผูอื่นไดหรือไม ซึ่งการทํา
กิจกรรมจะเปนโอกาสสําคัญที่จะทําใหไดรจู ักการเรียนรูและเขาใจในความหมายของความ
แตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น คนที่มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยมากเทาใดยอมมีปญหา
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ในการทํางานนอย ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาชวยในประเด็นนี้ไดมาก
5. มีพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ การเขารวมกิจกรรมจะสอนใหรจู ักทีจ่ ะควบคุม
อารมณของตนเอง รูจกั การเปนผูฟงที่ดี รูจกั ทักษะสังคม รูจ ักทีจ่ ะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สิ่งเหลานี้ลวนแตชวยปรับแตงบุคลิกภาพใหดูดเี สมอ
6. รูจักและเขาใจคําวาบทบาท และรูจักใชบทบาททีเ่ หมาะสม ในการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาแตละคนตองดํารงตําแหนงในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแตละบทบาทจะมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบแตกตางกันไป เพราะฉะนัน้ ผูทเี่ ขารวมกิจกรรมนักศึกษาจะไดรบั ประสบการณใน
สวนนี้เปนอยางมาก นอกจากนี้การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาจะทําใหไดประสบการณทมี่ ีคุณคา
มากมาย แตบางครั้งมิไดหมายความวา จะไดรับประสบการณที่มีคุณคาแกตนเองเสมอไป บางคน
ทํากิจกรรมแลวเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รัก ฯลฯ เพราะไมรูจักแบงเวลา ไมรูจกั หนาที่ของ
การเปนนักศึกษา คือ การเรียน บางคนก็แยกไมออกวาการเรียนกับกิจกรรมอะไรสําคัญกวากัน
บางคนก็เพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมจนทําใหการเรียนเสีย ดังนั้นเมื่อตองทํากิจกรรมจึงตองทํา
ความเขาใจกับตนเอง การเรียนตองถือวามีความสําคัญมากที่สุด และกิจกรรมนักศึกษาถือวาเปน
องคประกอบอยางหนึ่งทีช่ วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหนกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะของความเปน
บัณฑิตที่สมบูรณได (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551: ออนไลน) ดังที่ สมหวัง ชัยเจริญ
คุณาภรณ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของผูรหิ าร อาจารย และนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรม ของวิทยาลัยดุสติ ธานี จากผลการวิจยั พบวา การจัดกิจกรรมสามารถชวยพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา และนักศึกษามีความสามัคคีตอกัน
อาจสรุปไดวากิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญและมีคุณคามากตอการพัฒนานักศึกษา
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา นอกจากนี้ยังสามารถนําประโยชนที่ไดจาก
กิจกรรมไปพัฒนาสังคมอีกดวย ทั้งนีเ้ พื่อใหนักศึกษาไดใชพลังที่มีอยูในทางสรางสรรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปใชใหเกิดประโยชนที่มคี ุณคาตอสังคมและประเทศชาติตอไป

ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา

การจัดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไดมนี ักการศึกษาจัดไวหลายประเภทดวยกัน ซึ่ง
แตกตางไปตามหลักการและลักษณะของสถาบันแตละแหง สําเนาว ขจรศิลป (2538: 127-231)
ไดแบงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาตามลักษณะของกิจกรรมได 7 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมสวนกลาง เปนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาหรือองคการนักศึกษา ซึ่งเปน
องคการกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะมีสโมสร
นักศึกษาหรือองคการนักศึกษาเพียงองคการเดียวหรืออาจใชชื่อเปนสภานิสิต/นักศึกษา ทั้งนีเ้ พื่อ
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ทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบัน เปนองคการที่ชวยสนับสนุนและควบคุมการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาที่เกีย่ วกับการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาทุกระดับ
2. กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ทางดานวิชาการใหแกนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษามีความรูทางดานวิชาการในสาขาทีก่ ําลัง
ศึกษาอยู เปนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เชน นักศึกษาที่ศึกษาในวิชาเอกดานการ
หนังสือพิมพไดทํากิจกรรมดานการเขียนหนังสือหรือบทความลงในหนังสือพิมพของสถาบัน
เปนตน
3. กิจกรรมกีฬา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายและการ
แขงขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาในสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบันกัน เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการเลนกีฬา ปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ
รูอภัย เพื่อสรางความสามัคคี และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัย ใหนกั ศึกษาผอนคลาย
ความเครียด ทําใหจิตใจเบิกบาน อารมณแจมใส เปนการพัฒนานักศึกษาทัง้ ทางดาน อารมณ
สังคม จิตใจ และรางกาย
4. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมทํานุบาํ รุง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยนักศึกษาจะจัดตั้งชมรมขึน้ ตาม
ความสนใจ เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมคาทอลิค ชมรมมุสลิม ชมรมวรรณศิลป ชมรมดนตรีไทย
และดนตรีสากล เปนตน
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมนักศึกษาประเภทหนึ่งที่แพรหลายใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง กลาวคือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมที่ผเู รียนไดฝก ปฎิบัติ
การเรียนรูและเพิ่มพูนประโยชน ซึง่ การเพิ่มพูนประโยชนนนั้ เปนการทําประโยชนตอผูอื่นหรือ
ชวยเหลือผูอื่น
6. กิจกรรมนันทนาการ เปนการสงเสริมประสบการณและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัย
กิจกรรมตางๆ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานอารมณและจิตใจหรือเรียกอีกอยางวาคุณภาพ
ทางอารมณ เปนการใชเวลาวางทํากิจกรรมที่เปนการพักผอน สรางความเพลิดเพลิน เชน ชมรม
เตนรํา การจัดงานสังสรรค เปนตน
7. กิจกรรมการเมือง เปนกิจกรรมที่ไมเกีย่ วกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนโดยตรง
แตเปนกิจกรรมที่นกั ศึกษาจัดขึน้ เพื่อใหการสนับสนุนหรือคัดคานการจัดทํานโยบายของชาติ การ
ดําเนินงานในการบริหารประเทศและรวมถึงการตอสูเ พื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหารประเทศ
เชน การเขารวมสังเกตการณการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการคัดคานนโยบายหรือ
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การดําเนินงานของรัฐบาลที่นกั ศึกษาเห็นวาการดําเนินงานนั้นกอใหเกิดผลเสียตอประชาชน
เปนตน
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 148-149) ไดแบงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไว
10 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาปกครองตนเอง ไดแก องคการบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา สภานักศึกษา กิจกรรมเหลานี้ทําใหนกั ศึกษารูจ กั การทํางานรวมกัน กลาตัดสินใจและ
รับผิดชอบงาน
2. กิจกรรมพัฒนาสติปญญา ไดแก กิจกรรมเกีย่ วกับวิชาการ ในสาขาที่นักศึกษากําลัง
ศึกษาอยู
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะดานสังคม ไดแก กิจกรรมที่มุงพัฒนามารยาทและระเบียบ
ประเพณี การอยูร ว มกันในสังคม เชน ชมรมกุลสตรี ชมรมสุภาพบุรษุ และชมรมมารยาท
4. กิจกรรมพัฒนาความเสียสละเพื่อสังคม ไดแก กิจกรรมที่มุงใหนักศึกษาตระหนักในการ
มีสวนรวมชวยเหลือสังคมหรือประเทศ เชน ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมพิทกั ษสิ่งแวดลอม เปนตน
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความพรอมเพรียง ไดแก ชมรมกีฬาตางๆ
6. กิจกรรมพัฒนาศีลธรรม ไดแก กิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหมี
ความประพฤติเปนที่ตองการของสังคม เชน ชมรมพุทธศาสน
7. กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมทีส่ ง เสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรี ชมรมอาชีพ และชมรมวรรณศิลป
8. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมที่มุงพัฒนาใหนักศึกษาใชเวลาวางพักผอนหรือ
กระทําในสิ่งที่ตนสนใจ เชน ชมรมสะสมแสตมป ชมรมถายภาพ เปนตน
9. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ ไดแก กิจกรรมที่เตรียมนักศึกษาไปสูอาชีพในอนาคต เชน ชมรม
นักธุรกิจ ชมรมครูวทิ ยาศาสตร ชมรมนักประชาสัมพันธ เปนตน
10. กิจกรรมทางการเมือง ไดแก กิจกรรมที่มุงสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสนใจการเมือง
เพื่อปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542: 11) ไดกาํ หนดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการสงเสริม
สนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม โดยแบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมสวนกลาง ไดแก องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมวิชาการ ไดแก ชมรม หรือชุมชนทางวิชาการ เชน ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรม
คอมพิวเตอร เปนตน
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3. กิจกรรมกีฬา ไดแก ชมรมกีฬาประเภทตางๆ เชน ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเลยบอล
ชมรมกรีฑาเปนตน
4. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ชมรมศิลปะ หรือชมรมวัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรี
ไทย ชมรมอีสาน เปนตน
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ไดแก ชมรมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม เชน ชมรมคาย
อาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษ เปนตน
6. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การสังสรรค
การออกกําลังกาย เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 29-30) ไดกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
นิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะและองคความรูใหนิสิตนักศึกษาไว 5 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมดานวิชาการ เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนิสิตนักศึกษาที่มีทกั ษะดานวิชาการและ
วิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณวชิ าชีพในระหวางการศึกษา ปลูกฝงจิตสํานึกความมีศกั ยภาพในการ
ทํางานทั้งวิชาการและวิชาชีพ การสรางอาชีพโดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอยางเปนระบบ
สามารถนําประสบการณทั้งดานวิชาการและวิชาชีพแกไขปญหาได เชน ชมรมวิชาการ วิชาชีพ
ตางๆ คณิตศาสตร บัญชี คอมพิวเตอร ผูประกอบการขนาดยอม เปนตน
2. กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เปนกิจกรรมที่มุงเนนเพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา
มีทักษะในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความ
สามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตทีด่ ี เชน ชมรมกีฬาตางๆ ชมรมสงเสริม
สุขภาพ เชน โยคะ แอโรบิค เตนรํา เปนตน
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิง่ แวดลอม เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการ
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมตอสังคม ชุมชน โดยการนําความรูทางวิชาการของนิสิต
นักศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และเปนกิจกรรมที่เนนการมี
สวนรวมของนิสิตนักศึกษาในการเรียนรูภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน การรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เสริมสรางประสบการณการทํางานและการใชชีวิตรวมกันในหมูน ิสิตนักศึกษาและชุมชนซึ่งเปน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อาจจําแนกตามลักษณะกิจกรรมได 4 ลักษณะ คือ
3.1 ดานการศึกษา ไดแก การสอนหนังสือ การจัดทําสือ่ การเรียนการสอน ซอมแซม
หนังสือ การใหความรูดานตางๆ แกชุมชน การบริจาคหนังสือและอุปกรณการเรียน เปนตน
3.2 ดานสาธารณสุข ไดแก การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ การใหความรูดานสาธารณสุข
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน การกําจัดขยะมูลฝอย การมอบเวชภัณฑและยารักษาโรค
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เปนตน

3.3 ดานสาธารณูปโภค ไดแก การสรางสนามกีฬา การสรางปายชื่อโรงเรียน การสราง
หองสมุด การตอเติมซอมแซมหองเรียน การสรางอาคารเรียน โรงอาหาร และเรือนเพาะชํา เปนตน
3.4 ดานการเกษตร ไดแก การสรางโรงปลูกพืช ผักสวนครัว การทําแปลงผัก เปนตน
4. กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมตางๆที่บคุ คลเขารวมในชวงเวลาวาง โดยไมมีการ
บังคับหรือเขารวมดวยความสมัครใจ กอใหเกิดความเจริญงอกงามทางรางกายและพัฒนาอารมณ
จิตใจ เสริมสรางประสบการณใหม สุข สนุกสนานหือความสุขสงบ และสังคม จะตองเปนกิจกรรม
ที่สังคมยอมรับ ซึ่งเปนกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาอารมณ เสริมสราง
และเพิ่มพูนประสบการณ สงเสริมการมีสวนรวมการแสดงออก คุณภาพชีวิต ความเปนมนุษยชาติ
ที่ดี เชน การทองเทีย่ วทัศนศึกษา การเขารวมชมรมโตวาที ชมรมภาษาศาสตร ชมรมแสตมป ดูนก
เปนตน
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทํานุบํารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาจริยธรรม ซึง่ ลักษณะของการจัดกิจกรรม ไดแก การจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย (รําไทยและการละเลน) การแสดงแบบเครื่องแตงกายทองถิ่น การทําบุญ
ตักบาตร การทําบุญหลอเทียนพรรษา การทําพิธบี ายศรีสขู วัญ เปนตน
อาจสรุปไดวา ประเภทของกิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นโดยมีเปาหมายและวัตถุประสงค
เพื่อใหกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ดาน โดยแตละสถาบันมีนโยบาย วัตถุประสงค
และวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามนโยบาย วัตถุประสงค และวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของแตละสถาบันนัน้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ประวัติและความเปนมาของกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม

กิจกรรมรับนองใหมเกิดจากระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ คือการที่สมาชิกใหมจะ
ไดรับการชี้แนะแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสังคมใหมเปนกิจกรรมที่ กระทําดวย
ใจรักและมีความหวงใย ตอมากิจกรรมรับนองใหมไดขยายไปสูประเทศตางๆ อีกมากมาย สําหรับ
ประเทศไทย กิจกรรมรับนองใหม เปนประเพณีที่สืบทอดกันมาชานาน เปนประเพณีดั้งเดิมที่
เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหงแรก และไดสบื ทอดตอกันมาพรอมกับขยายไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หลังจากไดรับวัฒนธรรมดานการศึกษาจากตางประเทศ ทําใหมกี ารนํา
วัฒนธรรมไทยมาผสมผสานเขาดวยกัน เชน การมีสมาชิกใหมในครอบครัวของไทยนั้นตาม
ประเพณีตองทําพิธีรับขวัญ ซึ่งถือวาเปนศิริมงคลตอการดํารงชีวิต สําหรับนักศึกษาที่มีความเชื่อ
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ในการบังคับขูเข็ญนองใหมนนั้ ไดมีความเชื่อในวิธกี ารตอนรับนองใหมตามระบบโซตัส (SOTUS)
ซึ่งมีวัตถุประสงค 5 ประการ ตามตัวอักษรทัง้ 5 ตัว คือ 1) S ยอมาจาก Seniority คือ เพื่อให
นักศึกษานองใหมเคารพอาจารยและนักศึกษารุน พี่ 2) O ยอมาจาก Order คือ เพื่อใหนักศึกษา
นองใหมเชื่อฟงคําสั่งของอาจารยและนักศึกษารุน พี่ 3) T ยอมาจาก Tradition คือ เพื่อใหมีการ
รักษาเฉพาะประเพณีที่ดีงามและเหมาะสมไว 4) U ยอมาจาก Unity คือ เพื่อใหนกั ศึกษารักษา
ความสามัคคีระหวางนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5) S ยอมาจาก Spirit คือ เพื่อใหนักศึกษามี
จิตใจทีด่ งี าม มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละเพือ่ สวนรวม (สําเนาว ขจรศิลป. 2538:
214-215)
ระบบประเพณีโซตัส (SOTUS) ซึ่งเกิดขึน้ ในโรงเรียนเตรียมทหารในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเวลาชานาน ในชวงป ค.ศ. 1850 ถึง ค.ศ. 1950 ระบบโซตัสไดแพรขยายเขาไปในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีการบังคับขูเข็ญนักศึกษาใหมหรือนองใหมดวยวิธี
ตางๆของนักศึกษารุนพี่ ทําใหการรับนองใหมในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกอใหเกิดปญหากับนักศึกษาใหมและฝายบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
บางแหงเปนอยางมาก ในบางครั้งนักศึกษาใหมไดเสียชีวติ จากการบังคับขูเข็ญใหทํากิจกรรมตางๆ
ของนักศึกษารุน พี่ อยางไรก็ตามระบบโซตัสทําใหนักศึกษารุนพี่สามารถสั่งใหนักศึกษารุนนองทํา
กิจกรรมตางๆ ไดดีพอสมควร จึงทําใหเกิดความพรอมเพรียงกันในการทํากิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษา นักศึกษาจึงใชระบบประเพณีโซตัสมาใชในการทํากิจกรรมในสถาบันมาเปนเวลาชานาน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศในทวีปยุโรปไดรบั ความเสียหายจากสงครามเปนอยาง
มาก แตประเทศสหรัฐอเมริกาไดรบั ผลกระทบจากสงครามนอยมาก จึงเปนประเทศทีม่ คี วาม
เจริญรุง เรืองและมีความเจริญกาวหนาในวิชาการดานตางๆ จึงทําใหมีนักศึกษาชาวตางชาติไป
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนมาก และไดรบั เอาระบบโซตัสไป
เผยแพรในประเทศของตน ทําใหระบบโซตัสแพรหลายไปยังประเทศฟลิปปนส รวมทัง้ ประเทศไทย
ดวย (สําเนาว ขจรศิลป. 2538: 215-216)
สําหรับประเทศไทยนั้น ซึง่ อาจารยในยุคแรกสวนใหญไดรบั การศึกษาจากประเทศ
ฟลิปปนส จาก University of the Philippines วิทยาเขต ลอสบานยอส (Los Banos) ซึ่งไดนาํ เอา
ระบบโซตัสมาถายทอดใหกับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ
จังหวัดเชียงใหมหรือมหาวิทยาลัยแมโจในปจจุบัน นอกจากนี้ ตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2486 ในระยะแรกก็ไดรับอิทธิพลของระบบโซตัสหลายทางดวยกันจากอาจารย
ในยุคบุกเบิก ซึ่งอาจารยในยุคบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสวนใหญ ไดรับการศึกษา
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จากประเทศฟลปิ ปนส และสหรัฐอเมริกา เชน มหาวิทยาลัยแหงรัฐออริกอน (Oregon State
University) และมหาวิทยาลัยคอเนลล (Cornell University) ซึ่งมีสวนอยางมากทีท่ ําใหเกิดระบบ
โซตัสขึ้น และในชวงแรกนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบบโซตัสจึงไดเกิดขึน้ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2496 และไดแพรขยายไปยังมหาวิทยาลัยหลายๆ แหงของ
ประเทศไทย ระบบโซตัสกลายเปนทีน่ ยิ มและมีสว นสําคัญอยางมากตอการจัดกิจกรรมการประชุม
เชียรและรับนองใหมในสถาบันที่นิสติ นักศึกษามีความเชื่อในการบังคับขูเข็ญนองใหมทยี่ ึดถือ
ระบบโซตัส นอกจากนี้สําหรับนิสติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณก็มีระบบโซตัสมาเปนระยะเวลาชา
นาน และในปจจุบันระบบโซตัสเปนทีน่ ิยมในหมูน ักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแหง
ในประเทศ ซึง่ โดยภาพรวมแลวสถาบันการศึกษาหลายแหง เห็นวาระบบนีส้ ามารถสรางความรัก
และความสามัคคีในหมูนิสิตนักศึกษาได จึงยึดถือปฏิบัติสบื ตอกันมาจนถึงทุกวันนี้ (สําเนาว
ขจรศิลป. 2538: 215-216) ระพี สาคริก (2535: 11) กลาววา ระบบการตอนรับนองใหมแบบโซตัส
ไดแพรหลายสูมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เริ่มแรกก็เปนการจัดกิจกรรมแบบสนุกสนาน แตเมื่อ
ถายทอดสืบตอกันมาจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ทําใหเกิดความสับสน และมีการกระทําบาง
กิจกรรมผิดวัตถุประสงค ประกอบกับสังคมไทย ซึ่งโดยพืน้ ฐานแลวเปนสังคมที่เปดกวาง พรอมรับ
สิ่งตางๆ ไดงาย และรวดเร็ว ที่สําคัญเปนเพราะความเชื่อในกระแสการศึกษาทีช่ อบใชอํานาจตอ
กัน ระบบโซตัสจึงแพรไปสูรั้วมหาวิทยาลัยและเปนที่นยิ มในหมูนกั ศึกษาหลายมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบัน
ตอมาประเพณีรบั นองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก นักศึกษาในสถาบันศึกษาหลายแหง มีความเชื่อวาการรับนองใหมและประชุมเชียรโดย
การวาก การพานองไปวิ่ง การขูบังคับใหนองใหมปฏิบัติตามคําสั่งของรุนพี่ที่ถอื วาเปนผูอ าวุโสกวา
การลงโทษนองใหมดวยวิธกี ารตางๆ จนทําใหนองใหมเกิดความหวาดกลัว ตอมาในป พ.ศ. 25162519 เปนชวงที่นกั ศึกษามีอิสรภาพในการคิดและการแสดงออก โดยนักศึกษาสวนใหญเห็นวาการ
รับนองใหมและประชุมเชียรที่รุนแรง ทําใหนองใหมขาดอิสรภาพและเสรีภาพ ดังนั้นหลายสถาบัน
ยกเลิกการรับนองใหมและการประชุมเชียรที่รุนแรง ตอมาในป พ.ศ. 2519 หัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินมีคําสั่งที่ 42/2519 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ใหยกเลิกองคการนักศึกษาและ
กฎระเบียบเกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ตอมา พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีอนุญาตให
นักศึกษาจัดตัง้ สโมสรและชมรมนักศึกษาเพื่อทํากิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง และถือเปนประเพณีสืบทอด
มาจนถึงทุกวันนี้ (สําเนาว ขจรศิลปและบุญเรียง ขจรศิลป. 2531: 113) เมื่อการรับนองใหมและ
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ประชุมเชียรนําไปสูผลเสียหายทางรางกายและจิตใจ ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลควรไดรับความคุมครอง เพื่อเปนการลดปญหาความรุนแรงในการรับนองใหม และ
ปรับเปลีย่ นใหมีการรับนองใหมอยางสรางสรรค ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเกีย่ วกับกิจกรรม
รับนองใหมและประชุมเชียร โดยเนนใหรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีวัตถุประสงคให
นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคี และกิจกรรมตองไมความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545: 6)
อาจสรุปไดวา ประวัตแิ ละความเปนมาของกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม ทาง
มหาวิทยาลัยไดยดึ ถือปฏิบัติ และสืบทอดติดตอกันมาเปนเวลาชานาน สําหรับการยึดถือระบบ
โซตัสที่ปรากฏขึ้น กิจกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งนักศึกษาในแตละยุคแตละสมัยมี
จํานวนเพิม่ มากขึน้ ทําใหเกิดความหลากหลาย และแตกตางกันออกไปทั้งทางดานความคิด
ทัศนคติของแตละบุคคล รวมทั้งกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทางดานดานสิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกัน ปจจุบนั กิจกรรมจะเปนไปในทางสรางสรรคมาก
ขึ้น เพื่อจะชวยพัฒนาและสงเสริมนักศึกษานองใหมในการทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยและ
สังคม

แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม

ประเพณีการตอนรับนองใหม เปนประเพณีทนี่ ักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงได
ถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน วิธีการตอนรับนองใหมของนักศึกษามีหลายวิธี นักศึกษาใน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแหงทําการตอนรับนองใหมหรือเพื่อนใหมโดยการชวยเหลือและ
จัดงานตอนรับอยางอบอุน เพื่อใหนองใหมหรือเพื่อนใหมเกิดความประทับใจ ซึ่งเปนประโยชนใน
การปรับตัวของนักศึกษาใหม นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแหงทําการตอนรับนองใหม
โดยการบังคับขูเ ข็ญดวยวิธีการตางๆ เปนเวลาหลายสัปดาหเพื่อใหนองใหมมีความสามัคคี แลว
จัดงานตอนรับนองใหมอยางอบอุนในที่สดุ (สําเนาว ขจรศิลป. 2538: 214) นอกจากนี้ เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศมีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม โดยมีมุมมองความคิดไปในทางสรางสรรคมากขึ้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549: 11-52) จึงไดจัดการประชุมสัมมนาสรุปความคิดเห็นผูน ํา
นิสิตนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรคไว ดังนี้
กลุม เครือขายภาคกลาง
การจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค มีการกําหนดวัตถุประสงค
ดังนี้
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1. เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมใิ จในสถาบัน
2. เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
3. เพื่อสรางความผูกพัน ความสามัคคี และเจตคติที่ดีตอกันในกลุมนักศึกษา
4. เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความพรอมตอการเรียนและพรอมตอการใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค ไดแก การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ของการเขาฐานตางๆ (walk rally) มีการสรางฐานที่มีความสําคัญของมหาวิทยาลัยภายในฐาน
ตางๆ และมีการเลนเกมสหรือทํากิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกันระหวางรุน พี่และรุนนอง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา เชน กิจกรรมพัฒนาสถาบัน กิจกรรมพัฒนาชุมชน นอกจากนี้จัดกิจกรรม
รับขวัญนองในหลากหลายรูปแบบ เชน รับการผูกขอมือจากรุนพี่และอาจารย เปนตน
กลุม เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค มีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาสรางความรักความภูมิใจในสถาบัน สามารถรองเพลงสถาบันไดอยางแมนยํา และ
สรางความสามัคคีในหมูนักศึกษารุน เดียวกัน รวมทัง้ การรูจ ักเคารพรุนพี่
การดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม ไดแก การจัดกิจกรรมแบบ
กลุมสัมพันธ คือ การสงเสริมกิจกรรมทีใ่ หเกิดความประทับใจ เชน กิจกรรมบายศรีสูขวัญ กิจกรรม
นําเสนอสถานการณจําลอง กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบทอดประเพณี กิจกรรมประกวดดาว-เดือน
นองใหม กิจกรรมโตวาทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาเปนคนที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบที่ดี เปนตน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมควรจะจัดขึ้นทัง้ ในและ
นอกสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาสรางความสัมพันธระหวางรุน พี่รุนนองระหวางการทํากิจกรรมตางๆ
รวมกัน เชน กิจกรรมพานองใหมไปบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมปลูกตนไม กิจกรรมรับพีบ่ ัณฑิต
กิจกรรมโซตัสสรางสรรค กิจกรรมพี่บูมนอง เปนตน นอกจากนั้นตองมีคณาจารยมารวมดูแลใน
ระหวางการจัดกิจกรรมทุกครั้งทุก มีการกําหนดวันของการทํากิจกรรมที่ไมติดตอกันเพื่อใหนองได
มีเวลาพักผอน และแบงเวลาใหการเรียน ใหมีการแบงพี่ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพี่ปกครอง ซึง่ มี
หนาทีใ่ นการดูแลเรื่องระเบียบวินยั ของนอง และกลุมพี่สนั ทนาการ ซึ่งมีหนาที่ดูแลทางดาน
สันทนาการใหกบั นอง
กลุม เครือขายภาคตะวันออก
รูปแบบกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรคพบวา มีปญหาเกิดขึน้ ในการ
จัดกิจกรรม ปญหาทีเ่ กิดสวนใหญ ไดแก การรวมกลุม ของนักศึกษา ซึ่งบางกลุมจะไมเห็นดวยและ
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ไมใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม การรองเพลงเชียรไมได หอพักไมเอื้อตอการจัดการ
ประชุมเชียร สาขาวิชาทีห่ ลากหลายกอใหเกิดการแบงแยกกลุมระหวางนักศึกษา ทัศนคติที่ไมดีตอ
กิจกรรม เวลาวางไมตรงกัน รุนนองอายุมากกวารุนพี่ เปนตน
จากปญหาดังกลาว จึงกําหนดวิธีการแกไขปญหา ไดแก การจัดใหมกี ารรวมกลุม มีการ
เช็คชื่อผูเขารวมกิจกรรม ใหนักศึกษารุน นองชักชวนเพื่อนๆ ใหเขารวมกิจกรรม แจกเนื้อเพลงใน
การประชุมเชียร จัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค
การบายศรีสูขวัญ นอกจากนี้สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย มีการสันทนาการเพื่อความ
ผอนคลาย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สงเสริมสัมพันธภาพ ความภาคภูมิใจในสถาบัน และที่
สําคัญจัดระเบียบรุนพีใ่ หปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรม
ดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม เปนตน
กลุม เครือขายภาคเหนือ
รูปแบบกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค กําหนดใหจัดกิจกรรมการ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกความเปนผูใหผูเสียสละ กิจกรรมที่ชวยใหเกิด
การปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน กิจกรรมที่สรางมงคลชีวิต การจัดคายคุณธรรมเพื่อขัดเกลา
พฤติกรรม ใหความสําคัญกับงบประมาณ คือประหยัดแตไดคุณภาพ เชน จัดกิจกรรมทีป่ ลูกฝง
ความสําคัญของวิชาชีพที่ศึกษา พี่เกาเลาใหฟงเปนการแนะนําความสําเร็จของรุนพี่ใหรนุ นองเกิด
แรงบันดาลใจ สรางแรงจูงใจใหนองใหม มีการจัดใหพบพระชําระใจ กิจกรรมละครเชิงสรางสรรค
สอดแทรกคุณธรรมดานทักษะการใชชีวิต ทั้งดานบุคลิกภาพและความสามารถ คํานึงถึงความ
หลากหลายของรุน นอง โดยเฉพาะดานสุขภาพมีรายละเอียดของการดําเนินงานอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังใชนันทนาการเขาชวยเพื่อไมใหเกิดความตึงเครียด จัดใหมกี ิจกรรมหลากหลาย และ
มีการประเมินผลทุกครัง้ ที่ทาํ กิจกรรม
กลุม เครือขายภาคตะวันตก
รูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค จะตองกําหนด
วัตถุประสงคของกิจกรรมใหชดั เจน และดําเนินการอยางเครงครัด
กิจกรรมที่จัดสามารถตอบสนองความตองการของนองใหมไดอยางเต็มที่ เชน ตรงตาม
สาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งเปนกิจกรรมที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม โดยไมมกี ารบังคับทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ใหนักศึกษานองใหมมีสวนรวมในการใชความคิดและตัดสินใจรวมกับรุนพี่
ในเวลาที่เหมาะสม และที่สําคัญกิจกรรมทั้งหมดตองอยูในการดูแล และรับผิดชอบของอาจารย
และผูร บั ผิดชอบโครงการ ใหจดั โครงการแนะแนวนองสูบานใหม เปนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
นองใหม เพื่อชวยใหนองปรับตัวสูรั้วมหาวิทยาลัย โครงการอบรมจิตสํานึกใหมกี ําไร เปนการนํา
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นองอบรมจิต จริยธรรมการอยูรวมกับสังคมและเพื่อนใหม เพื่อปรับพื้นฐานทางดานจิตใจ การ
สงเสริมกีฬาสานสัมพันธระหวางรุน พี่กับรุน นอง เพื่อสรางประโยชนแกสถาบัน เปนการบําเพ็ญ
ประโยชนโดยไมตองใชงบประมาณและสิ่งที่สําคัญ คือ การนํานองใกลชิดกับทองถิน่ เพื่อรวม
พัฒนาทองถิน่ ตอไป ซึ่งจะสอดแทรกการใชชีวิตอยูรวมกับสังคมใหม โดยงดการใชความรุนแรง
อยางเด็ดขาด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี (บายศรีสูขวัญ) ครู-อาจารย รุนพี่จัดพิธีสูขวัญนอง
สรางบรรยากาศแหงความสุข พี-่ นองรวมอาสา เปนกิจกรรมระยะยาว รุนพี่และรุนนองไดคิดทํา
กิจกรรมดีๆสรางสรรคเปนประโยชนรว มกัน นอกจากนี้ กิจกรรม “เรามารูจักกันเถอะ” รูจักรุนพี่
เพือ่ น เปนรายบุคคลโดยการใหรุนพี่และเพื่อนไดพบปะพูดคุยกัน ขอความชวยเหลือกัน และ
กิจกรรม “และวันนี้ก็มาถึง” เปนกิจกรรมวันแหงความสําเร็จที่ทั้งพี่และนองไดรวมสุขรวมทุกขกัน
มาตลอด เปนการมอบสัญลักษณที่แสดงความเปนนักศึกษา หรือสถาบันใหแกนักศึกษาใหม
เปนตน
กลุม เครือขายภาคใต
รูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค การจัดกิจกรรม
ถือวาเปนประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกนั มา มีวัตถุประสงค เพือ่ ใหนักศึกษานองใหมภูมใิ จในสถาบัน
สามารถรองเพลงประจําคณะและสถาบันได สรางสัมพันธอันดีใหรนุ นอง รุนพี่และคณาจารย ชวย
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ สามารถชวยในการปรับตัว ในการใชชีวิตอยูรวมกัน หลอหลอมและ
หลอมละลายพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูก ฎระเบียบ ขอบังคับไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
แนวคิดการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองในเชิงสรางสรรค มีดังนี้
1. ดานใหการตอนรับ มีการจัดบายศรีสูขวัญ การจัดซุมแสดงความยินดีผสมกับ
วัฒนธรรมในทองถิ่น การแนะนํามหาวิทยาลัย และการตอนรับผูป กครอง
2. ดานการละลายพฤติกรรม จะใชสื่อในการเสนอสิ่งตางๆ ที่ตอ งการเสริมสราง
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคใหกบั นักศึกษาใหม นอกจากนี้ใหผูมีประสบการณมาถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการสันทนาการเสริมสรางการมีสวนรวมของนักศึกษา
3. ดานการเสริมสรางพฤติกรรมในลักษณะที่พึงประสงค โดยสรางกระบวนการจูงใจให
เกิดแนวคิดที่ดี ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน กิจกรรมเกมไขในหิน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
4. ดานการสรางความประทับใจ ใชรูปแบบของพี่รหัส มีการบูมนอง และแนะนําสถานที่
ตางๆ ในสถานศึกษาและสถานที่อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ
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5. ดานการแตงกาย สงเสริมการแตงกายที่ถกู ระเบียบ
6. ดานกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุมสัมพันธ การพูดใหนองมีขอคิด สรางความ
อบอุน ใจ มีการแสดงละครของรุนพี่ ในการสอนตางๆ เชน การเลียนแบบรายการแทนทีจ่ ะเปนการ
พูดเพียงอยางเดียว มีการสอนนองเกี่ยวกับการใชชีวติ กิจกรรมปองกันตนเองจากภัยสังคมที่มีใน
ปจจุบัน กิจกรรมเบาๆ ใหนองคลายเครียด
7. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การสงเสริมใหรูจกั การเสียสละเพื่อสวนรวม มีจิตใจ
สาธารณะ เปนตน
8. มาตรฐานในการลงโทษนองใหมไมใหมีความรุนแรงมากจนเกินไป
9. การกําหนดเวลาในการประชุมเชียร เชน ควรเลิกไมเกิน 22.00 น. เพื่อไมใหดึก
จนเกินไป และไมกระทบตอการเรียนของนักศึกษานองใหม
แนวคิดและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมที่พึงประสงค
เหมาะสมกับยุคสมัย กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักที่กํากับดูแลนิสิตนักศึกษาและ
เยาวชนทัว่ ประเทศ ไดมอบหมายนโยบายไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ใหเขมงวดในการ
ควบคุมและดูแลกิจกรรมการตอนรับนองใหม โดยจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กาวราวรุนแรง รวมถึง
กิจกรรมตางๆ จะตองไมมีอบายมุขทุกชนิดเขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุหรี่ แอลกอฮอลและ
สารเสพติดตางๆ ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาในทุกกิจกรรม ซึ่งแตละ
สถาบันการศึกษา จะตองออกกฎระเบียบขอบังคับใหเปนนโยบายระดับสถาบันการศึกษา และ
ประชาสัมพันธใหคณาจารย ผูปกครองและนักศึกษาไดรับรูถึงการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
นักศึกษาจะตองมีสทิ ธิ์ทจี่ ะเขารวมกิจกรรมแบบสมัครใจ โดยสถาบันจะตองมีศนู ยที่จะรับแจงเหตุ
เพื่อรับขอมูลจากการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งบทลงโทษทางวินัยกับผูจ ัดกิจกรรมที่ขัดตอหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 1)
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต 35 แหง ไดจดั สัมมนาผูน าํ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับ
นองใหม ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2554 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปน
เจาภาพ ซึ่งไดรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อรวมมือกันจัดกิจรรมของนักศึกษา โดยมีอาจารยและ
ผูนํานักศึกษาเขารวม จํานวน 158 คน มีวัตถุประสงคเพื่อลดความรุนแรงในการรับนองใหม
ภายใตแนวคิดสรางสรรคของการรับนองใหม เนื่องจากในอดีตที่ผานมา การจัดกิจกรรมประชุม
เชียรและรับนองใหมของสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชนและผูปกครอง
เปนอยางมากถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมทีเ่ บี่ยงเบนไปจากเปาหมายและวัตถุประสงค
กอใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณ ในเชิงลบของกิจกรรมและสถาบันอุดมศึกษา ขอสรุปจากการ
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จัดสัมมนาในครั้งนี้ มีกรอบแนวคิด 4 ประการ คือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี. 2554: 1)
1. ตองสะทอนถึงวัฒนธรรมไทย ในฐานะคนอยูกอนใหการตอนรับผูมาใหมดวยน้ําใจ
ไมตรี รุนพี่ที่อยูมากอนตอนรับรุนนองผูมาใหมดวยธรรมเนียมอันงดงามของไทย
2. ตองสะทอนซึ่งความรักและเอื้ออาทรที่พี่พึงมีตอนอง หากการรับนองนัน้ สะทอนถึง
ความสะใจของรุนพี่ ยอมไมใชแนวทางทีถ่ ูกตอง
3. เคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมวารุนพี่ หรือรุนนองตางก็มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เทาเทียมกัน ดังนั้น กิจกรรมรับนองที่จดั ขึ้นตองไมกดขี่ขมเหงความเปนมนุษย ตองปฏิบัติตอกัน
เฉกเชนมนุษยพึงปฏิบัติตอมนุษยที่มีใจสูงดวยกัน และ
4. รุนพี่ตองเปนตนแบบที่ดีใหกับรุน นอง ทั้งบุคลิกภาพ การวางตัว การแตงกาย
การเลาเรียน หรือคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ 84
สถาบัน ไดจัดโครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม ป 2554 โดยเนนการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองของนักศึกษาใหมในสถาบันอุดมศึกษาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
(Student Citizenship) โดยจะสอดแทรกพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ตลอดจนจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวดวย เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความเปน
พลเมือง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีผนู ํานักศึกษา นายกสโมสร 70 สถาบัน เขารวม
โครงการ ขอสรุปจากการสัมมนาเรื่อง แนวทางทํากิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม ภายใต
แนวคิดการเสริมสรางความเปนพลเมืองในสถาบัน ประกอบดวย 7 กิจกรรม ดังนี้ (ขาวสด. 2554:
ออนไลน)
1. การสรางจิตอาสาในสถาบัน
2. การรองเพลงสถาบัน
3. การสรางแนวคิดการปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน
4. การเรียนรูป รัชญาสถาบัน
5. การเสริมสรางวินยั
6. การเสริมสรางกําลังใจ
7. การเสริมสรางความสามัคคี
สําเนาว ขจรศิลป (2538: 223-224) ไดเสนอรูปแบบแนวคิดของกิจกรรมรับนองใหมและ
ประชุมเชียรที่เหมาะสมไว ดังนี้
1. กลุมหรือองคกรของนักศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรมรับนองใหมควรมีไมมาก เชน องคการ
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นักศึกษา สโมสรนักศึกษาระดับคณะและหอพัก นักศึกษา เปนตน
2. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุกองคกรรวมกัน ตองไมจดั เกินสัปดาหละ 3 วันๆ ละไม
เกิน 2 ชั่วโมง และใหดําเนินการใหเสร็จภายใน 1 เดือน นับตั้งแตเปดการศึกษาภาคตน
3. กิจกรรมทีช่ วยใหนองใหมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เชน
3.1 แนะนําสถานทีท่ ี่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย
3.2 แนะนําบุคคลสําคัญของคณะและของมหาวิทยาลัย
3.3 สอน กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
3.4 สอนระบบและวิธกี ารศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.5 แนะนําการดํารงชีวติ ในมหาวิทยาลัย
4. กิจกรรมที่ทําใหนองเกิดความอบอุน เกิดความประทับใจและหลอหลอมความเปน
สถาบัน
4.1 แจกโนตเพลงมหาวิทยาลัย
4.2 เชิญอาจารยและศิษยเกามาใหขอคิด
4.3 สอนเพลงคณะ เพลงมหาวิทยาลัย
4.4 สอนใหรักคณะ รักมหาวิทยาลัย
4.5 นักศึกษารุนพี่ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี
4.6 อบรมนองดวยคําสุภาพและมีเหตุผล
4.7 ปลูกฝงความเปนพี่นองรวมสถาบัน
4.8 จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการผอนคลายในชวงการซอมเชียร
4.9 จัดกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกันระหวางรุนพี่รุนนอง
4.10 เปดเพลงมหาวิทยาลัยใหนองฟงนอกเวลาเรียน
4.11 ใหนอ งเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
5. กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
5.1 สอนใหนองรูจกั การใชบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให
5.2 เชิญอาจารยมาสอนวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองใหนอง
5.3 เชิญแพทยมาแนะนําวิธีการรักษาปองกันทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพใหนอง เชน การปองกัน
โรคเอดส
5.4 จัดกิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายใหนอง เชน การออกกําลังกายและการเตนแอร
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โรบิค

6. กิจกรรมวันรับนองใหม
6.1 จัดวิ่ง- เดินการกุศลรวมกันระหวาง อาจารย รุนพี่ รุน นอง และผูปกครอง เพื่อหา
รายไดเปนทุนการศึกษาใหนองใหมทมี่ ีฐานะยากจน
6.2 จัดพิธีสูขวัญ บายศรีสูขวัญ การผูกเสี่ยว
6.3 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทํานุบํารุงประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยและ
วัฒนธรรมของชาติ
6.4 การมอบของที่ระลึก
7. สิ่งที่นกั ศึกษารุนพี่ควรปฏิบัติระหวางการรับนองใหมและการประชุมเชียร
7.1 ไมเสพของมึนเมากอนเขารวมกิจกรรม
7.2 ไมมีการเลี้ยงของมึนเมาทั้งรุนพี่รนุ นอง
7.3 ไมละเมิดรางกายและทรัพยสินของนอง
7.4 ไมใชวาจาที่ไมสุภาพหรือที่ทําลายจิตใจของนอง
7.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
8. กิจกรรมรองรับภายหลังจากการรับนองใหม เพื่อใหนองใหมเขาใจเกีย่ วกับประเพณีเกิด
ความประทับใจและกระชับความสัมพันธระหวางรุน พี่รุนนอง นักศึกษารุน พี่ควรรวมกับรุน นองเพื่อ
จัดกิจกรรมรวมกันเปนระยะๆ เชน
8.1 การรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
8.2 กีฬานองใหม
8.3 บําเพ็ญประโยชนภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
วิจิตร ศรีสะอาน (2529: 7) และ พจน สะเพียรชัย (2535: 15) มีความเห็นสอดคลองกัน
วา การรับนองใหมและการประชุมเชียรเปนวัฒนธรรมประเพณีของชาวมหาวิทยาลัยที่ถายทอด
ความ สัมพันธของรุนพี่ไปยังรุน นอง เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความสามัคคี และสอดคลองกับ
งานวิจัย ของ สมเดช โอบออม (2542: 75-77) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหาร
อาจารย และนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พบวา ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มีแนวคิดสอดคลองกันวา การจัดกิจกรรมประชุมเชียร มีผล
ตอการพัฒนาการของนักศึกษาเปนอยางมาก ทําใหนักศึกษารูจักเพื่อนไดมากขึ้น สงเสริมความ
สามัคคีในหมูคณะ และนักศึกษาเกิดการเรียนรูก ารเขารวมกิจกรรมจากการปฏิบตั ิจริง ในสวนของ
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การจัดกิจกรรมรับนองใหมโดยรวมมีผลตอการพัฒนาการของนักศึกษาอยูใ นระดับมาก จากการ
เขารวมกิจกรรมเปนการสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางรุน พี่กับรุน นอง ทําใหรูจกั เรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่น และรูจักการเสียสละ
นอกจากนี้ สําเนาว ขจรศิลป และบุญเรียง ขจรศิลป (2531: 107- 112) ไดศกึ ษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา และผูบริหารฝายกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอนแกน เชียงใหม และสงขลานครินทร พบวา
การประชุมเชียรและรับนองใหมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง มีความคลายคลึงกัน ดังนี้
1. การประชุมเชียรและรับนองใหมจะจัดในระหวางตนเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม สวนใหญจดั สัปดาหละ 3-4 ครั้ง ระหวางเวลาประมาณ 18.00-23.00 น. วัตถุประสงค
ฝกใหนองใหมมีความเขมแข็ง อดทนและนับถือเชื่อฟงรุนพี่ วิธีประชุมเชียรสวนใหญสอนใหนอง
ใหมรองเพลงคณะและเพลงมหาวิทยาลัย มีการวาก การพานองใหมไปวิ่งพรอมกันภายใน
มหาวิทยาลัย
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารเห็นวา การประชุมเชียรและรับนองใหมที่รุนแรง
คือ การวาก การวิ่ง มีการลงโทษดวยวิธกี ารตางๆ มีการบังคับใหนองใหมเสพของมึนเมา และการ
ประชุมเชียรมากกวา 3 ครั้ง แตละครั้งมากกวา 3 ชั่วโมง กอใหเกิดผลดีบางประการ คือ ทําใหนอง
ใหมเคารพเชื่อฟงรุนพี่ ทําใหเกิดความอดทน ทําใหรุนพี่รุนนองรูจักกัน และทําใหนองใหมรองเพลง
คณะและมหาวิทยาลัยได สําหรับผูบริหารมีแนวโนมที่เห็นผลดีของการประชุมเชียรและการับนอง
ใหมที่รนุ แรงนอยกวานักศึกษา
อาจสรุปไดวา แนวคิดในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม ถือวาเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัยที่ไดยึดถือปฏิบัตกิ ันมา และรูปแบบของกิจกรรมเปนไปใน
เชิงสรางสรรคมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการยังเนนวา การจัดกิจกรรมตางๆ จะตองไมมีอบายมุขทุก
ชนิดเขามาเกีย่ วของ เพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึน้ กับนองใหม เพื่อใหนองใหมเกิดความ
ประทับใจในการเขารวมกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม เกิดความรักความผูกพันธ
ระหวางรุนพี่รุนนอง และตอสถาบัน มีความรักความสามัคคีตอกัน ปลูกฝงใหนักศึกษาเปน
พลเมืองที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับตัวของนองใหมในการ
ดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในสวนของภูมิภาค ถึงแมมหาวิทยาลัยจะตางภูมิภาคกัน แต
รูปแบบและวิธีการจะมีความสอดคลองและคลายคลึงกัน มีการยึดถือธรรมเนียมที่เหมือนกัน และ
เล็งเห็นปญหาของกิจกรรมทีค่ ลายกัน คือ จะยึดถือแนวปฎิบัติที่ถูกตองเหมาะสม ดําเนินกิจกรรม
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ในเชิงสรางสรรค เปนไปตามธรรมเนียมประเพณีของแตละภูมิภาคและของแตละมหาวิทยาลัย อัน
จะทําใหรุนนองไมรูสึกกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมในทางลบ

นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม

สถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถายทอดความสัมพันธของนิสิตนักศึกษารุนพี่สูรนุ นอง
ยังผลใหเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินยั ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการชวยเหลือเกื้อกูล
ฉันทพี่นอง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหประเพณีการรับนองใหมและการประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย ธํารงไวซึ่งปณิธานทีด่ ีงาม อีกทัง้ มีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่
สรางสรรค อบอุน ประทับใจ และเสริมสรางการพัฒนานิสติ นักศึกษาไมใหมคี วามรุนแรงหรือลวง
ละเมิดสิทธิในรางกายตลอดจนจิตใจของนองใหม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 1-2)
ในปการศึกษา 2548 การจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหมไดเกิดเหตุการณตางๆ ที่
กอใหเกิดความวิตกกังวลแกนิสิตนักศึกษา พอแมผูปกครอง ตลอดจนสาธารณะชนโดยทั่วไป
ดังนั้น เพื่อใหขอวิพากษวิจารณในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมเชียรและรับนองใหมยุติลงโดยเร็ว
และเปนการสรางภาพพจนที่ดีคือสูสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึง
ไดมีหนังสือเลขที่ ศธ 0508/ว856 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ขอความรวมมือมายังสถาบัน/
มหาวิทยาลัย เพื่อใหพจิ ารณาดําเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหม 4
ประการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2548: 1-2)
1. เนื่องจากกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหมในปการศึกษานี้ ไดดําเนินมาเปน
ระยะเวลาพอสมควรแลว จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัย/สถาบันไดสั่งยุตกิ ิจกรรมสําหรับปนี้ลงตั้งแต
บัดนี้
2. ในการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับนิสติ นักศึกษาใหมที่เกิดขึ้นในอนาคต ขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยสอดสองดูแลอยางใกลชิด และมีคําสั่งหามการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่รุนแรง
และลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลในลักษณะตางๆ เชน การใหแสดงทาทางที่ลอแหลมหรือใหเปนที่
อับอาย การบังคับหนวงเหนี่ยวในการจัดประชุมเชียร การทําโทษในลักษณะตางๆ ไปจนถึงการ
ประทุษรายตอรางกายและจิตใจ รวมถึงการกระทําที่สื่อความหมายของการลวงละเมิดทางเพศ ทั้ง
ดวยรางกายและทางวาจา และหามการทําหนาทีเ่ ปน “วาเกอร” ของนิสิตนักศึกษารุนพีท่ ี่ใชวาจา
ขมขูนิสิตนักศึกษาใหมโดยเด็ดขาด
3. ควรพิจารณาสั่งหามการจัดกิจกรรมนอกสถานทีท่ ุกรูปแบบ และสอดสองไมใหมีการ
กระทําทีเ่ กิดขึ้นอยางลับๆ แมจะเปนความรวมกันระหวางรุนพี่และนิสิตนักศึกษาใหมก็ตาม
4. การนํานิสิตนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตางๆ นั้น จะตองเปนไปโดนความสมัครใจ
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และตองใหผูปกครองรับรู ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบันควรดูแลใหมีการลงชื่อแสดงความยินยอม
เขารวมกิจกรรมใหชัดเจน และหามนิสิตนักศึกษารุนพีด่ ําเนินการใดๆ อันเปนการบีบบังคับใหรนุ
นองเขารวมกิจกรรม รวมทั้งใหวางโทษโดยกระบวนการทางวินัยอยางชัดเจน สําหรับนิสิต
นักศึกษาที่ฝาฝน ทัง้ นี้ ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันทําความเขาใจกับนิสติ นักศึกษารุนพี่ใหพึง
ตระหนักวา นิสติ นักศึกษาอาจมีภูมิหลังที่ไมเหมือนกัน กิจกรรมบางอยางทีเ่ ปนที่ยอมรับไดสําหรับ
คนสวนใหญแตอาจเปนที่ฝน ใจและรับไมไดสําหรับบางคน ดังนั้น กิจกรรมใดๆ จึงจะตองอยูบ น
พื้นฐานของการเคารพสิทธิสวนบุคคลของนิสิตนักศึกษาทุกคนดวย
ตอมาในป พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 1-2) ไดกาํ หนดนโยบายและ
มาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
นโยบาย
1. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ตองเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และหลัก
ความเสมอภาค ไมมีความความรุนแรงหรือลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทัง้ ทางรางกาย หรือจิตใจ
นองใหม ไมมีการดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
2. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรตองอยูใ นความรับผิดชอบ ดูแลรวมกัน
ของผูบ ริหาร คณาจารย บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุนพี่ รวมถึงตองใหคํา
แนะนํากํากับดูแล ปรึกษาจัดกิจกรรมใหมีลักษณะสรางสรรค ไมขัดตอระเบียบสถาบัน กฎหมาย
วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมทีด่ ี
3. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรใหจัดกิจกรรมภายใสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมตั ิหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมใหอยูในดุลย
พินิจของสถาบัน ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดกิจกรรมภายนอกใหสถาบันใชดุลยพินิจพิจารณาเปน
กรณีและจะตองจัดใหมีอาจารยควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอยางใกลชดิ ภายใตความรับผิดชอบ
ของสถาบัน
มาตรการ
1. ใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑ และมาตรการในการ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ การกํากับ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรม แนวทางการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ทัง้ นี้ ใหยืดหยุนตามความเหมาะสมและ
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบัน รวมทั้งมีการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมที่
สรางสรรค
2. ใหองคกรนิสิตนักศึกษาทีจ่ ะจัดกิจกรรม จัดทํารายละเอียดโครงการเสนออนุมัติหรือ
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อนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้ องคกรนิสิตนักศึกษาจะจัด
กิจกรรมไดตอเมื่อไดรับอนุมัติหรืออนุญาตแลวเทานั้น
3. ใหสถาบันอุดมศึกษา รณรงค ประชาสัมพันธเปดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสรางความ
เขาใจกับนิสติ นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป เขาใจวัตถุประสงค นโยบายและ
มาตรการ มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร และรวมตรวจสอบการจัด
กิจกรรมได
4. ใหนิสิตนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรดวยความสมัคร
ใจ และรุนพี่มจี่ ัดกิจกรรมจะตองไดรับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพรอม พัฒนาทักษะกอน
การจัดกิจกรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาสังเกตการณกจิ กรรมได
5. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนยเฝาระวัง มีแหลงรวมขอมูล (Web Site) เพื่อติดตาม
แลกเปลี่ยน เรียนรู แกไขปญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผูปกครอง ทั้งนี้ ในแตละวิทยาเขต/
คณะ ตองมีการจัดตั้งศูนยบริการสายดวน (Hot line) หรือประชาสัมพันธ (Call Center) เพื่อรับ/
ประสานขอมูลกิจกรรมรวมกัน
6. .ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียร มีการยกยองชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีกจิ กรรมอยางสรางสรรคใหปรากฏ
ในโอกาสอันควร
7. ใหสถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินยั กับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผูรับผิดชอบและ
ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรของนิสิต นักศึกษาที่ขัดตอหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบัน
นอกจากนี้ ดวยกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม เปนประเพณีที่สืบทอดกันมาเปน
เวลายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา แตเนื่องจากการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมใน
หลายปที่ผานมาบางกิจกรรมมีลักษณะไมเหมาะสม ไมสรางสรรค และไมเปนไปตามปณิธานที่
แทจริงของการจัดกิจกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทีเ่ หมาะสมใหกบั นิสติ นักศึกษา
ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
และประชุมเชียรในสถาบัน อุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555 เพื่อใหสถาบัน
อุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรม จึงไดกาํ หนดนโยบายและมาตรการในการ
จัดกิจกรรมตอนรับนองใหม และประชุมเชียรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555: 1-2)
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นโยบาย
1. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลัก
ความเสทอภาค ไมมีความรุนแรงและหามลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทัง้ รางกายหรือจิตใจ ไมดื่ม
สุราและเสพสิง่ มึนเมาทุกชนิด และไมกระทบการเรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรควรอยูใ นความรับผิดชอบ ดูแลรวมกัน
ของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุนพี่ รวมถึงตองให
คําแนะนํากํากับดูแล ปรึกษาการจัดกิจกรรมใหมีลกั ษณะสรางสรรค ไมขัดตอระเบียบสถาบัน
กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม
3. การจัดกิจกรรมตอรับนองใหมประชุมเชียรใหจดั กิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา
หามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมัติหรือ
การอนุญาตการจัดกิจกรรมใหอยูในดุลยพินิจของสถาบัน
มาตรการ
1. ใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑและมาตรการในการจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
สาระสําคัญเกีย่ วกับการพิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ การกํากับ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม และแนวทางการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ ให
ยืดหยุน ตามความเหมาะสม และลักษณะเฉพาะของแตละสถาบัน รวมทั้งมีการกํากับดูแลและให
คําปรึกษาการจัดกิจกรรมทีส่ รางสรรค
2. ใหองคกรนิสิตนักศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรม จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอขออนุมตั หิ รือ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้ องคการนิสิตนักศึกษาจะจัด
กิจกรรมไดกต็ อเมื่อไดรับอนุมัตหิ รืออนุญาตแลวเทานั้น
3. ใหสถาบันอุดมศึกษา รณรงค ประชาสัมพันธเปดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสรางความ
เขาใจกับนิสติ นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ใหเขาใจวัตถุประสงค นโยบาย
และมาตรการ มีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร และรวมตรวจสอบการจัด
กิจกรรมได
4. ใหนิสิตนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรดว ยความสมัคร
ใจและรุนพี่ที่จดั กิจกรรมจะตองไดรับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพรอม พัฒนาทักษะกอน
การทํากิจกรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาสังเกตการณการจัดกิจกรรมได
5. สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งศูนยเฝาระวัง มีเว็บไซต เพือ่ ติดตาม แลกเปลีย่ น เรียนรู
แกไขปญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผูปกครอง ทัง้ นี้ ในแตละวิทยาเขต/คณะ ควรมีการจัดตัง้
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ศูนยบริการขอมูลและใหความชวยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายดวน (Hotline) เพื่อรับและ
ประสานขอมูลการจัดกิจกรรมรวมกัน
6. ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหมและประชุมเชียร มีการยกยองชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรคให
ปรากฏในโอกาสอันควร
7. ใหสถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยกับนิสติ นักศึกษา รวมถึงผูรับผิดชอบและ
ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรของนิสิตนักศึกษาที่ขัดตอหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบัน
8. ใหผบู ริหารสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบัน ถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการขางตน
การศึกษางานวิจยั เรื่อง การรับนองใหมและการประชุมเชียร : กรณีศึกษานิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง ของ ทัฬหทัย ศรีดาพันธ (2550: บทคัดยอ) พบวา
นิสิตชัน้ ปที่ 1 สวนใหญใหการสนับสนุนกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร โดยเขาใจวากิจกรรม
นี้เปนการแสดงละครของรุนพี่ สวนนิสิตชั้นปที่ 2-4 สวนใหญใหการสนับสนุนกิจกรรมรับนองใหม
และประชุมเชียร โดยใหความเห็นวาสงผลดีมากกวาผลเสีย สําหรับคณาจารยสว นใหญเห็นวา
หากกิจกรรมสอดคลองตามระเบียบขอบังคับก็ควรสนับสนุน แตถาหากไมเหมาะสมหรือในขณะ
จัดกิจกรรมมีปญ
 หาเกิดขึ้นก็ไมควรสนับสนุนและสามารถยกเลิกกิจกรรมกลางคันได นอกจากนี้
นิสิตนักศึกษาเห็นวากิจกรรมจัดเพื่อสรางความประทับใจและความภาคภูมิใจระหวางรุนพี่รนุ นอง
นอกจากนีน้ ิสิตและคณาจารยเห็นควรใหจดั ในรูปแบบใหม ไดแก การจัดกิจกรรมทางดานวิชาชีพ
และวิชาการ ทําใหรนุ พี่รุนนองสามารถรูจักกันเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมเขาฐานตางๆ (Walk
Rally) การบําเพ็ญประโยชน สอนระเบียบวินยั โดยการจัดทําการประเมินผลโครงการทุกครั้ง ควร
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ รุนพี่เปนแบบอยางที่ดี
ใหรุนนอง จัดอบรมผูน ํากิจกรรม ยกเลิกหนาที่ของสตาฟสรางระเบียบวินัย (วากเกอร) และสตาฟ
จิตวิทยา (ไซโค) ระยะเวลา งบประมาณ สถานที่เหมาะสม บริการชองทางการติดตอสื่อสาร
เพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจยั ของ พัชรา บุญมานํา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ตลอดจนผูบริหาร อาจารยที่
ปรึกษาและนักศึกษามีความเห็นสอดคลองกันวา ควรจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของ
นักศึกษาในลักษณะทีเ่ หมาะสม โดยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ ไมกอใหเกิด
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อันตรายแกรางกายและจิตใจของนองใหมหรือเพื่อนใหม รวมทั้งกิจกรรมทีจ่ ัดควรสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน เพื่อปลูกฝงความเอื้ออาทร ความเสียสละตอกัน และควรยกเลิก
กิจกรรมที่รุนพีใ่ ชอํานาจขมขู บังคับ การวากตอรุน นอง ใหดําเนินกิจกรรมรับนองใหมและประชุม
เชียรควรเปนไปดวยความสมัครใจของทุกฝายเทานัน้ นึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
และมีความเสียสละตอกัน
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ปยะพงษ นิกูลสงศ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นตอ
กิจกรรมนันทนาการดานการประชุมเชียรและรับนองใหมของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการศึกษามี ดังนี้
1. ผูบ ริหาร อาจารย และนักศึกษามีความเห็นวา การจัดกิจกรรมนันทนาการทางดานการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม มีผลตอการพัฒนาของนักศึกษาโดยรวม และรายดานอยูใ นระดับ
มาก
2. ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาที่เปนเพศชาย และเพศหญิง มีความเห็นวา การจัด
กิจกรรมนันทนาการทางดานการประชุมเชียรและรับนองใหม มีผลตอการพัฒนาของนักศึกษา
โดยรวม และรายดานอยูใ นระดับมาก
3. ผูบ ริหาร อาจารย และนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับ
นองใหม ในดานตางๆ ดังนี้ ดานนโยบายการจัดกิจกรรม จะตองใหผูเขารวมเปนไปดวยความ
สมัครใจ ดานวัตถุประสงค สงเสริมความสามัคคีระหวางนักศึกษาดวยกัน ดานมาตรการการจัด
กิจกรรม จะตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดานขอบขาย กิจกรรมตองไม
มีความรุนแรงอันสงผลกระทบตอรางกาย และจิตใจ และดานรูปแบบ เปนกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย
อาจสรุปไดวา กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม เปนประเพณีที่สบื ทอดกันมาเปน
เวลายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถายทอดความสัมพันธของนิสิตนักศึกษา แต
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมที่ผานมาบางกิจกรรมมีลักษณะไม
เหมาะสม ไมสรางสรรค และไมเปนไปตามปณิธานที่แทจริง การกําหนดนโยบายและมาตรการการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม จึงใหลดความรุนแรงลง เนื่องจากมีกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
เขามามีอิทธิพล หามลวงละเมิดทั้งทางดานรางกายและจิตใจของนองใหม วิธดี ําเนินการจัด
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมจึงเปลีย่ นมาเปนวิธีการเชิงสรางสรรคเพื่อใหรุนนองรวม
กิจกรรมโดยไมสง ผลกระทบตอการเรียน กิจกรรมไมกอ ใหเกิดความหวาดกลัว มีการจัดกิจกรรม
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ที่สรางทักษะทั้งทางดานดนตรี นันทนาการ การบําเพ็ญประโยชน การรองเพลงเชียรเพื่อใหรกั
สถาบัน เปนตน

ปญหาและการแกปญ
 หากิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม

ปจจุบันเปนยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไดเขา
มามีอิทธิพลตอรูปแบบของกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร นอกจากจํานวนนิสิตนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้นอยางมากมายแลว นิสิตนักศึกษาปจจุบนั มีความแตกตางกับนิสิตนักศึกษาสมัยกอนอยาง
มาก โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อ ความคิด และความเคารพผูใหญ เปนตน ทําใหวิธกี ารรับ
นองใหมในปจจุบันแตกตางจากระบบการรับนองใหมในอดีต กลาวคือ ในปจจุบัน การรับนอง
เปนไปในรูปแบบการกําราบนองใหม โดยยึดถือระบบอาวุโสมากเกินไปจนลืมคิดถึงความถูกตอง
และความเหมาะสม ทําใหนอ งใหมเกิดความหวาดกลัว ไมกลาแสดงออกทั้งทางดานความคิดและ
การกระทํา (สําเนาว ขจรศิลป. 2538: 218)
ปญหาการรับนองใหมและประชุมเชียรเกิดขึ้นมากมายดังที่ สําเนาว ขจรศิลป
(2538: 218-220) สรุปไว ดังนี้
1. ปญหาเกีย่ วกับนักศึกษารุนพี่
1.1 นักศึกษารุนพี่ไมยึดมั่นในหลักการของโซตัส จึงไมไดนําเอาหลักการของโซตัสมาใช
1.2 นักศึกษารุนพี่ไมเขาใจวัตถุประสงค มาตรการ และวิธกี ารจัดกิจกรรมการรับนอง
ใหมและการประชุมเชียรทแ่ี ทจริง
1.3 นักศึกษารุนพี่สวนใหญไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองจึงทําใหเกิดการขัดแยงใน
ทีมงาน
1.4 นักศึกษารุนพี่สวนมากมีความเชื่อที่ผดิ คิดวาวิธีการบังคับขูเข็ญ และตะคอก จะ
ทําใหนองใหมเคารพเชื่อฟงรุน พี่ และกอใหเกิดความรักความผูกพันเห็นอกเห็นใจกันในหมูนอง
ใหม
1.5 นักศึกษารุนพี่ไมคํานึงถึงความแตกตางของนักศึกษานองใหม เชน ทางดาน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
1.6 นักศึกษารุนพี่จํานวนมากไมทําตนเปนตัวอยางทีด่ แี กนองใหม คือ มีความประพฤติ
ไมเหมาะสม ไมมีระเบียบวินัย จึงเปนการยากทีจ่ ะสอนใหนักศึกษานองใหมเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
นักศึกษารุนพี่
1.7 นักศึกษารุนพี่สวนใหญไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะระเบียบการรับนองใหม จึงทําใหนักศึกษานองใหมเกิดความสับสน
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1.8 นักศึกษารุนพี่สวนใหญยึดถือหมูค ณะมากจึงทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ระหวางคณะ ทําใหขาดความสามัคคีในมหาวิทยาลัย
2. ปญหาที่เกี่ยวกับวิธีการประชุมเชียรและรับนองใหม
2.1 การประชุมเชียรโดยการบังคับใหนองไปฝกซอมเพลงเชียร ครั้งละหลายชั่วโมง
เปนเวลา 4-5 สัปดาห ทําใหนกั ศึกษานองใหมไมมีเวลาศึกษาเลาเรียนอยางเพียงพอ ทําใหผลการ
เรียนตกต่ํา
2.2 การบังคับใหนักศึกษานองใหมวิ่งโดยพรอมกันเปนหมู ทําใหเกิดปญหาเกีย่ วกับ
รางกาย เชน การเจ็บไข การขัดยอกฟกช้ํา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสีย่ งตอการเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากโรคหัวใจและโรคตับอักเสบ
2.3 การวาก การลงโทษดวยวิธกี ารตางๆ และการปลนหอ ทําใหนักศึกษานองใหมมี
ปญหาทางดานสุขภาพจิต โดยเฉพาะผูท ี่มีปญหาทางดานสุขภาพจิตอยูแลว เมื่อถูกวาก
ถูกลงโทษ หรือถูกปลนหอ ก็ทําใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิตมากขึ้น นักศึกษานองใหมบางคน
ทนตอสภาพการประชุมเชียรดวยวิธกี ารดังกลาวไมไหวก็ตอ งลาออกจากการเปนนักศึกษาไป
2.4 นักศึกษารุนพี่บางกลุมไดบงั คับใหนกั ศึกษานองใหมดื่มของมึนเมา ทําใหเสีย
สุขภาพรางกาย และเปนการสรางนิสัยที่ผิดที่คดิ วาผูชายตองดื่มของมึนเมา
2.5 การประชุมเชียรและการรับนองใหม ดวยวิธีรุนแรงทําใหนักศึกษาบางกลุมไมเห็น
ดวย และทําการตอตานดวยวิธีการตางๆ ทําใหเกิดการแตกแยก
2.6 วิธีการประชุมเชียรและการรับนองใหมที่รุนแรงและขัดตอขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ของสังคมไทย ทําใหสื่อมวลชนเสนอขาวที่กอใหเกิดภาพพจนทเี่ สียหายตอชื่อเสียงของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
3. ปญหาที่เกี่ยวกับผูบริหารและคณาจารย
3.1 มีการเปลี่ยนตัวผูบริหารตามวาระบอยมาก ผูบ ริหารใหมมักไมเขาใจปญหาการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม
3.2 ผูบริหารบางคนไมใหความสําคัญ จึงไมใหการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหม
4. ปญหาที่เกี่ยวกับงบประมาณ
4.1 องคกรนักศึกษาบางสถาบันขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมรับนองใหม
4.2 องคกรนักศึกษาบางสถาบันใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอย จึงทําใหเสีย
คาใชจา ยมากมาย
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งานวิจัยของ ศรีสุดา สิงหพรหม (2531: บทคัดยอ) ที่ไดศกึ ษาเรื่อง การรับนองใหมและ
การประชุมเชียรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา การรับนองใหมและการ
ประชุมเชียรในลักษณะทีม่ คี วามรุนแรงจะเกิดผลเสีย คือ ทําใหเสียสุขภาพจิต เกิดอาการวิตก
กังวล เกิดความคับของใจ ทําใหกาวราว ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ขาดอิสรภาพ สอดคลองกับ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร และฝายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542: 34) ที่
ไดรายงานผลการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการรับนองใหมและประชุมเชียร พบวา
ผลกระทบในทางที่ไมดีทเี่ กิดจากการจัดกิจกรรม เนื่องดวยกิจกรรมมีหลายรูปแบบ การกระทําที่
ขาดความเขาใจถึงจุดประสงคอันแทจริง กอใหเกิดการใชวิธีการที่ไมถูกตอง สมควร และเหมาะสม
กับสภาพของรุนนองของแตละบุคคล ปญหาจากกิจกรรมหลายอยางกอใหเกิดผลกระทบตอ
รางกายและจิตใจ เชน การใชวิธีการที่รุนแรงและปาเถื่อน ใชวิธีการขมขูนองใหม เปนตน
นอกจากนี้ กิจกรรมยังสงผลเสียตอการเรียน เนื่องจาก การใชเวลาที่ไมเหมาะสม มีการเลิก
กิจกรรมไมตรงเวลาหรือลาชาออกไป อีกทั้งผูปกครองเกิดความวิตกกังวลและเปนหวงบุตรหลาน
กลัววาจะเสียการเรียน
ปญหาการรับนองใหมและประชุมเชียรเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งเปนเวลานาน มีบคุ คลหลาย
ฝายรวมกันประชุมสัมมนาเพื่อแกปญ
 หาการจัดกิจกรรมดังกลาว ตลอดจนเสนอแนะวิธกี าร
แกปญหาซึ่งไว ดังนี้ (สําเนาว ขจรศิลป และบุญเรียง ขจรศิลป. 2531: 22)
1. ระบบอาวุโสนั้นสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยที่มีการเคารพผูอาวุโส จึงควรรักษาความ
เปนพีเ่ ปนนองไว
2. การประชุมเชียร ควรทํารวมกันโดยใหองคกรนักศึกษาเปนผูจัดเพียงองคกรเดียว
3. ควรใหนองใหมทาํ กิจกรรมออกกําลังกายตามความสนใจในตอนเย็น โดยรุนพี่อาจนัด
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนองใหมได
4. ไมควรพานองใหมไปลุยโคลน เพราะไมเกิดประโยชนแตอยางใด
5. ควรอบรมนองใหมดวยเหตุผลจะดีกวาการขูตะคอก หรือบังคับขูเข็ญ ดังนัน้ จึงควรนํา
รุนพี่ที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมรับนองใหม
และการประชุมเชียร และจัดอบรมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกิจกรรม เนื้อหา
สาระและวิธกี ารอบรมนองใหม จึงจะทําใหการอบรมไดผลดี
อาจสรุปไดวา ปญหาจากกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม เนื่องจากปจจุบนั เปน
ยุคสมัยที่มกี ารเปลีย่ นแปลง นอกจากจํานวนนักศึกษาเพิม่ มากขึ้น ความคิดความเชือ่ ที่มคี วาม
แตกตางกันของแตละบุคคล และระบบความเคารพผูอ าวุโสกวาลดลง ทําใหวธิ กี ารประชุมเชียร
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และรับนองใหมเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย กิจกรรมดังกลาวเพิ่มความรุนแรงขึ้น รุนพี่ไมยึดถือ
กฎระเบียบ ความถูกตองเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน นองใหมเกิดอาการหวาดกลัว ไม
กลาแสดงออก เปนตน การแกไขปญหาจากกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมจึงมี
ความสําคัญ เนือ่ งจากกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมเปนกิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษา ดังนัน้ นักศึกษารุนพีจ่ ึงตองจัดกิจกรรมตามรูปแบบเชิงสรางสรรค ไมมคี วามรุนแรง และ
ดํารงรักษาแบบแผนการปฏิบัติทเี่ ปนระบบระเบียบอยูใ นกฎเกณฑขอบังคับของมหาวิทยาลัยจึงจะ
ทําใหกจิ กรรมนีส้ ามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรืน่

การประชุมเชียรและรับนองใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความเปนมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การกอตั้งมหาวิทยาลัยภาคใตเกิดขึน้ ในป พ.ศ. 2508 โดยเริ่มดําเนินการใหมีการกอสราง
มหาวิทยาลัยที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในป พ.ศ. 2509 มีการใชเปนอาคาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตรกอ นเปนอาคารแรก ในขณะที่ดาํ เนินการกอสรางที่จังหวัดปตตานีนนั้
มหาวิทยาลัยยังไมมีชื่อเปนทางการจึงใชชื่อวา "มหาวิทยาลัยภาคใต" ตอมา พ.อ.ถนัด คอมันตร
ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการทําหนาทีเ่ หมือนอธิการบดีเห็นวา เพื่อจะใหสถาบันแหงนีเ้ ปนศูนย
รวมในดานจิตใจของประชาชนชาวไทย และเพือ่ เปนศิรมิ งคลแกมหาวิทยาลัย ควรไดนาํ ความ
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อขอพระราชทานชื่อใหแกมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 วา
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ตามพระนามฐานันดรศักดิข์ องสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวง
สงขลานครินทร จากพระมหากรุณาธิคณ
ุ นี้ มหาวิทยาลัยจึงถือวาวันที่ 22 กันยายน ของทุกปเปน
วันสําคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดเปน "วันสงขลานครินทร"
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ข: ออนไลน)
ในป พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยไดเปดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนนักศึกษา
รุนแรกของมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน โดยดานการเรียนการสอนนัน้ ศาสตราจารย ดร.สตางค
มงคลสุข ไดเสนอใหตั้งคณะวิทยาศาสตรขึ้นมาเพื่อเปนแกนกลางบริการสอนวิชาพื้นฐาน ทางดาน
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรแกคณะวิศวกรรมศาสตรที่ไดเปดรับนักศึกษาแลว และแกคณะอื่นๆ
ที่จะเปดรับตอไปโดยมีอาจารยรุนแรกจํานวน 5 คน สอนวิชาทางดานวิทยาศาสตร สวนวิชา
พืน้ ฐานดานวิศวกรรมศาสตรไดรับความรวมมือในการสอน และวัสดุอปุ กรณการทดลองจาก
โรงเรียนชางฝมือทหาร กรุงเทพมหานคร และในระหวางทีก่ ารดําเนินการกอสรางมหาวิทยาลัยที่
จังหวัดปตตานีดาํ เนินการแลวเสร็จ เนื่องดวยบริเวณนี้อยูต ิดชายทะเล มีความชื้นและไอน้ําจาก
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ทะเลจะทําใหเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ของคณะ ซึ่งสวนใหญเปนโลหะและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
เสื่อมสภาพไดงาย คณะผูสํารวจจึงเห็นวาจังหวัดปตตานีไมเหมาะทีจ่ ะกอตั้งเปนคณะ
วิศวกรรมศาสตร แตเหมาะทีจ่ ะใชเปนอาคารคณะศึกษาศาสตร และคณะวิชาทางศิลปศาสตร
คณะผูสาํ รวจไดพจิ ารณาหาสถานทีใ่ หมทม่ี คี วามเหมาะสมในการกอตัง้ และเห็นวาบริเวณที่ตําบล
คอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยมาก คณะ
ผูสํารวจจึงไดติดตอกับเจาของสถานที่ คือ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร ซึ่งคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร ไดบริจาคที่ดนิ แปลงดังกลาวเปนจํานวน 690 ไร เพื่อใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นเริ่มกอสรางมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2512 เมื่อการกอสรางบางสวนแลวเสร็จในป พ.ศ.
2514 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 อาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ปที่ 2 3 และ 4
ประมาณ 200 คน ไดยายมาอยูประจําที่ศูนยหาดใหญ สวนนักศึกษาปที่ 1 ยังคงเรียนที่
กรุงเทพมหานคร และยายมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2515 สําหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร ซึ่งเริ่มเปดรับนักศึกษารุน แรกในป พ.ศ. 2512 จํานวน 60 คน และบุคลากรหนวย
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ยายมายังศูนยหาดใหญในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2515
เชนเดียวกัน จึงถือวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยายที่ทาํ การมาอยูอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา อยางถาวรภายในป พ.ศ. 2514 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ข: ออนไลน )
กิจกรรมการรับนองใหมและประชุมเชียร
กิจกรรมการรับนองใหมและประชุมเชียรของนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สืบทอดจากรุนพี่ไป
ยังรุนนองจนเปนประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปลูกฝง
และเสริมสรางระบบความเปนพีน่ อง ความมีระเบียบวินยั ความสามัคคี ความผูกพันและมีน้ําใจ
ตอกัน สวนรูปแบบและวิธีการจัดของแตละวิทยาเขต คณะ และกลุม กิจกรรมอาจจะมีความ
แตกตางกันออกไป ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั ธรรมชาติและการสืบทอดประสบการณจากแตละรุน ไป ดังนั้น
เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปดวยดี มีรปู แบบทีส่ รางสรรค จึงขอใหทุกคณะ วิทยาเขต
และหนวยงานที่เกี่ยวของ กํากับดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรใหเปนไปตาม
ครรลองทีเ่ หมาะสม พรอมยึดถือแนวปฏิบัตติ ามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมรับ
นองใหมและประชุมเชียรขององคกรกิจกรรมนักศึกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เพื่อให
แนวทางในการรับนองใหมและประชุมเชียรเปนไปในลักษณะที่สรางสรรคอยางยิง่ ฝายนักศึกษา
ไดนําเสนอแนวทางที่นาสนใจและสรางสรรค มีรายละเอียด ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2552: 1-2)
วัตถุประสงคของกิจกรรมรับนองใหม
1. เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน
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2. เพื่อใหนักศึกษาใหมรูขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
3. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับรุน นอง
4. เพื่อสรางความผูกพัน สามัคคี เจตคติที่ดีตอกัน
5. เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของกิจกรรมประชุมเชียร
1. เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน
2. เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
3. เพื่อใหนักศึกษาใหมรองเพลงสถาบันและเพลงเชียรได
4. เพื่อปลูกฝงระเบียบวินยั ในการอยูรวมกัน
5. เพื่อใหนักศึกษาใหมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของสถาบัน
6. เพื่อปลูกฝงการแสดงออกทีเ่ หมาะสม การมีจิตสาธารณะและภาวะผูนํา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมรับนอง
ใหม และประชุมเชียร โดยถือเปนกิจกรรมทีส่ บื ทอดมาเปนประเพณีสง เสริมใหเกิดการหลอหลอม
ความเปนสถาบัน เสริมสรางระบบความเปนพี่ เปนนอง มีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีน้ําใจ และ
ชวยเหลือแนะนํารุนนอง แตอยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรจะไดรับ
ความสนใจจากสังคมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะภาพพจนที่ปรากฏออกมาทางสื่อมวลชน
บางครั้งกอใหเกิดความหวงใยหรือตระหนกตกใจในบรรดาผูปกครองของนักศึกษาใหม ดังนั้น
เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและตามครรลองที่เหมาะสม จึง
กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรขององคกรกิจกรรมนักศึกษาไว ดังนี้
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ก: 1-2)
1. กลุมนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรใหมีไดเฉพาะกลุมกิจกรรมที่
ระบุไวในธรรมนูญวาดวยองคการนักศึกษา คณะ และของแตละวิทยาเขตเทานั้น
2. การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร อนุญาตใหจัดไดเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัย เวนแตบางคณะทีม่ ีพื้นที่หนวยงานอยูนอกวิทยาเขต อนุญาตใหไปจัดกิจกรรมรับ
นองใหมในสถานทีท่ ี่หนวยงานของคณะนั้นตั้งอยูไดแตตองไดรับอนุญาตจากคณบดีกอน
3. การจัดกิจกรรมรับนองใหม ใหดําเนินการในวันหยุดราชการ โดยใหมกี ิจกรรมรับนองใน
เวลากลางวันและจัดงานรื่นเริงกลางคืนไดไมเกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ใหเสร็จสิน้ ภายใน 2 สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรก
4. การจัดกิจกรรมประชุมเชียร จะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน 2 สัปดาห หลังเปด
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ภาคการศึกษาแรก โดยในการจัดแตละครั้งไมเกินเวลา 22.00 น. และหามมีกจิ กรรมใด ๆ ใน
ระหวางนองใหมเดินทางกลับหอพัก
5. ในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร กลุมกิจกรรมนักศึกษาจะตองจัดทํา
โครงการโดยมีรายละเอียดชัดเจน เชน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา สถานที่
งบประมาณกิจกรรมและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมกลุม นักศึกษาผูร บั ผิดชอบโครงการ พรอมทั้ง
อาจารยทป่ี รึกษาโครงการ และ/หรือผูรับผิดชอบระดับสูงขึน้ ไปและนําเสนอตามขั้นตอน โดยกลุม
กิจกรรมนักศึกษาสวนกลาง ใหนําเสนอโครงการที่กอง/ฝายกิจการนักศึกษา และกลุม กิจกรรม
นักศึกษาระดับคณะ ใหนําเสนอที่หนวยกิจการนักศึกษาคณะนั้น ๆ และจะตองไดรับการอนุมัติ
กอนจึงจะดําเนินโครงการได
6. แนวปฏิบัติสําหรับกลุมนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมรับนองใหมและ
ประชุมเชียร
6.1 การไดมาซึ่งคณะทํางานในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรจะตองผาน
การคัดเลือกโดยกลุมกิจกรรมที่รับผิดชอบโครงการและความเห็นชอบจากคณะ
6.2 มีการชี้แจงใหผูปกครองและนักศึกษาใหมเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ดําเนินกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร
6.3 นักศึกษาใหมมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรไดตามความ
สมัครใจ
6.4 กลุมกิจกรรมที่รับผิดชอบโครงการจะตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบถึง
วิธีการและกิจกรรมวาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจริง ๆ หรือไม
6.5 มีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจสอดแทรกอยูท ุกครั้งในการจัดกิจกรรมรับนองใหม
และประชุมเชียร
6.6 ใหละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพทํารายรางกาย และ
จิตใจของนองใหม กีดขวางทางจราจรหรือรบกวนผูอื่น ขัดตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
กฎหมายและระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6.7 ใหมีคณะกรรมการรวมองคกรนักศึกษาคอยสังเกตการณ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร คณะกรรมการชุดดังกลาว ประกอบดวย ประธานสภา
นักศึกษา เปนประธาน นายกองคการบริหารนักศึกษา กรรมการสภา-นักศึกษา และนายกสโมสร
คณะหรือผูแ ทนตามความเหมาะสม เปนกรรมการ
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7. ใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยเฝาระวังมีแหลงรวมขอมูล (Website) เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู
แกไขปญหา ประสานงานสือ่ มวลชน และผูป กครอง ทั้งนี้ใหแตละวิทยาเขต / คณะมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการสายดวน (Hot Line) หรือประชาสัมพันธ (Call Center) เพื่อรับ / ประสานขอมูลการจัด
กิจกรรมรวมกัน
8. ใหมกี ารประเมินผลและแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุม
เชียร มีการยกยองชมเชยนักศึกษาทีม่ กี ารจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค
9. หากนักศึกษาละเวนไมปฏิบตั ิตามประกาศนี้ จะตองไดรับโทษตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ค: 1)
รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมในรูปแบบกลุม สัมพันธ
2. กิจกรรมสรางสัมพันธนองพี่
3. กิจกรรมสรางความภาคภูมใิ จในสถาบัน
4. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
5. กิจกรรมที่มุงเนนความสําคัญของวิชาชีพ
6. กิจกรรมทีเ่ สริมสรางมงคลชีวติ
7. กิจกรรมพี่เกาเลาใหฟง
8. กิจกรรมที่รุนพี่รนุ นองทํารวมกัน
9. กิจกรรมนันทนาการ
10. กิจกรรมทางระเบียบวินยั พื้นฐาน
11. กิจกรรมแฝงขอคิดการใชชีวิต
รูปแบบของฝายตางๆ ในการทํากิจกรรม กลยุทธของพี่วินัย
1. งดเสียงตะคอกหรือตวาด
2. ใชหลักจิตวิทยาหรือหลักของเหตุและผล
3. ใชกลยุทธใหนองเกรงมากกวานองกลัว
4. กําหนดมาตรการในการลงโทษทีช่ ดั เจน
5. สอนใหคิดมากกวาตอวาใหคิด
6. พี่วินัยตองเปนแบบอยางแกนองๆ ใหไดตลอดปการศึกษา
7. พี่วินัยทุกคนตองรูกฎระเบียบวินยั ของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
8. พี่วินัยจํานวนทั้งหมดไมเกิน 40 คน
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การเตรียมการ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร จะไดรับความสนใจจากสังคมอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะภาพพจนที่ปรากฏออกมาทางสื่อมวลชนบางปและบางสถาบันกอใหเกิด
ความหวงใยหรือตระหนกตกใจในบรรดาผูป กครอง ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยได
มีการเตรียมการและกําหนดมาตรการปองกัน ไวดังนี้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ค: 1-2)
1. ไดออกประกาศกําหนดแนวปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรของ
องคกรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 กลุมนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรได ใหมีไดเฉพาะ
องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะตางๆ เทานั้น
1.2 การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร อนุญาตใหจดั เฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยเทานัน้
1.3 การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2
สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษา
1.4 การจัดกิจกรรม จะตองจัดทําเปนโครงการ มีรายละเอียด หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงานชัดเจน
1.5 แนวปฏิบัติสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
1.5.1 ผูรับผิดชอบ (Staff) จะตองผานการคัดเลือกจากอาจารยทปี่ รึกษา/องคกร
นักศึกษาที่รับผิดชอบ
1.5.2 มีการชี้แจงใหผูปกครองทราบตามโอกาสที่เหมาะสม
1.5.3 นองใหมมีสทิ ธิ์เขารวมตามความสมัครใจ
1.5.4 ละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนเปนการละเมิดสิทธิข์ องนองใหม
1.6 มีการตั้งคณะกรรมการรวมองคกรนักศึกษาคอยสังเกตการณ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร คณะกรรมการชุดดังกลาว ประกอบดวย
ประธานสภานักศึกษา เปนประธาน นายกองคการบริหารฯ เปนรองประธาน กรรมการสภา
นักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะคอย
กํากับดูแลใหการจัดกิจกรรมเปนตามขอตกลง/วัตถุประสงคที่แจงไวในโครงการ
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
รูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ระหวางองคกรนักศึกษา คณะ
วิทยาเขต และเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต รวม 2 ครั้ง เพื่อใหแกนนํานักศึกษาทีจ่ ะเขามา
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รับผิดชอบโครงการ นํารูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรคของแตละคณะ วิทยาเขต และตางสถาบันไป
ประยุกตใชกับสถาบันตนเอง
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู หัวขอ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
รับนองใหมเชิงสรางสรรคของ 5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ อุทยาน
แหงชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู หัวขอ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
รับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ตามทัศนะของผูนํานิสิตนักศึกษาภาคใต จัดวันที่
14-16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
3. ไดมีหนังสือใหอธิการบดีลงนาม สงใหทุกคณะ วิทยาเขต ขอความรวมมือกํากับดูแล
การจัดกิจกรรมรับนองใหม และประชุมเชียร ปการศึกษา 2554 โดยใหยดึ ถือตามประกาศแนบโดย
เครงครัด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2554ค: 2)
อาจสรุปไดวา กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนกิจกรรมที่สืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคและรูปแบบของการจัด
อยางเปนระบบ ใชวิธีเชิงสรางสรรคไดอยางความเหมาะสม และยึดถือแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมดาํ เนินไปไดดวยดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมดานการประชุมเชียรและรับนอง
ใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผูวจิ ัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ลักษณะของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป ทุกคณะ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จํานวน
15,944 คน
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป ทุกคณะ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จาก 3 กลุม
สาขาวิชา คือ กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ซึ่งไดมาจากการคํานวณโดยสูตรของยามาเน
(Yamane.1967: 886 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (alpha = .05 ) จากนัน้ ผูวิจยั ไดใชวิธีการสุม
แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชกลุมสาขาวิชาเปนระดับชัน้ (Strata) ไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจยั จํานวนทั้งสิ้น 412 คน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง จําแนกตามกลุม สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
กลุม สาขาวิชา
1. มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
รวม

ประชากร
4,824
7,284
3,836
15,944

กลุมตัวอยาง
139
183
90
412
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งการสัมภาษณหัวหนาฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษา เพือ่ เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมดานการประชุม
เชียรและรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ รวมขอคําถามทั้งสิ้น
จํานวน 50 ขอ แบบสอบถามมีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธขี อง
ลิเคริท (Likert’ s Rating Scale) (Likert. 1932: 1-55)
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แลวจึงนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพือ่ ตรวจแกไขและเสนอแนะความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content validity)
ใหชดั เจนเหมาะสม ตลอดจนสํานวนภาษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผเู ชี่ยวชาญแนะนํา แลวเสนออาจารยทป่ี รึกษา
ปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง
5. นําแบบสอบถามที่ไดแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาอํานาจ
จําแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใชรอ ยละ 27 ของกลุมสูงและ
รอยละ 27 กลุมต่ํา แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแตละขอโดยใชการทดสอบที (t-test) คัดเลือกขอ
คําถามทีม่ คี าอํานาจจําแนกตั้งแต 1.761 ขึ้นไป (Ferguson.1981: 180) ไดจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น
50 ขอ
6. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธหี าคาความสอดคลอง
ภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990: 169) ซึ่งมี
คาความเชื่อมั่นเทากับ .97
7. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ เพื่อปรับปรุงแกไขและใหความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาตอไป
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ลักษณะของแบบสอบถาม

แบบสอบถามทีใ่ ชในวิจยั ในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แบบสอบถามนีเ้ ปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert.1932: 1-55)
แบบสอบถามนี้มีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยไดกําหนดคา
น้ําหนักของคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก
คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับนอยที่สุด
ขอความทางลบ
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับมากที่สุด
คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับนอย
คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนัน้ ในระดับนอยที่สุด
ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับ
มากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับ
มาก
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับ
ปานกลาง
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คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับ
นอย
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความวา ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับ
นอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในการขออนุญาตแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวพรอมแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาหาดใหญ โดยชี้แจงรายละเอียดตางๆ และเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว แลวนําขอมูลไปวิเคราะหคาสถิติตางๆ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาคารอยละ
2. ตามจุดมุง หมายของการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรม
การประชุมเชียรและรับนองใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ วิเคราะหโดยหา
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) (Ferguson. 1981: 41) และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) (Ferguson. 1981: 68)
3. ตามจุดมุง หมายของการวิจัยขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม จําแนกตาม เพศ ชั้นป และกลุมสาขาวิชา กรณีจําแนก
ตามเพศ ใชการทดสอบที (t-test) สวนชั้นปและกลุม สาขาวิชา ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
(Ferguson.1981: 190-380)
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4. รวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยการแจก
แจงความถี่แลวนําเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. สถิติพนื้ ฐาน
1.1 คาความถี่ (Frequency)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) (Ferguson. 1981: 41)
1.4 คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (Ferguson. 1981: 68)
2. สถิตทิ ใ่ี ชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาคาจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชแบบทดสอบที (t-test)
(Ferguson.1981: 108) เปรียบเทียบหาความแตกตางรอยละ 27 ของกลุมสูง และรอยละ 27 ของ
กลุมต่ํา
2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1984: 169)
3. สถิตทิ ่ใี ชทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบที (t-test) (Ferguson.1989: 178)
3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis
Of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) (Ferguson.1981: 190-380)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุง หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
เพื่อใหการแปลความหมายขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจยั จึงไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง

x

แทน

คาเฉลี่ย ( Mean)

S.D. แทน คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
f

แทน คาความถี่

t

แทน คาสถิติทใี่ ชในการพิจารณาใน t-distribution

F

แทน คาสถิตทิ ใ่ี ชในการพิจารณาใน F- distribution

df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares)
p

แทน คาความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน

*

แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถีแ่ ละหาคารอยละ
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
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ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยใชการทดสอบที
(t-test for independent sample) สวนตัวแปรชัน้ ปที่ศึกษา และกลุมวิชาที่ศึกษาใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (Ferguson. 1989 : 178) เมื่อ
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่
เปน รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดของนักศึกษาที่มี
ตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ใชวธิ กี ารแจกแจงความถี่ โดยนํามาสรุป และใชประกอบการอภิปรายผล

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ ึกษา
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของนักศึกษา จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. ชั้นปที่ศกึ ษา
2.1 ชั้นปที่ 1
2.2 ชั้นปที่ 2
2.3 ชั้นปที่ 3
2.4 ชั้นปที่ 4 และสูงกวา
รวม

จํานวน (คน)
n = 412

รอยละ

159
253

38.6
61.4

412

100.0

160
102
86
64

38.8
24.8
20.9
15.5

412

100.0
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ตาราง 2 (ตอ)
ตัวแปรที่ศึกษา

จํานวน (คน)
n = 412

รอยละ

3. กลุมสาขาวิชาที่ศกึ ษา
3.1 มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร
3.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตรสขุ ภาพ

139
183
90

33.7
44.4
21.8

รวม

412

100.0

จากตาราง 2 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 253 คน คิด
เปนรอยละ 61.4 เมื่อจําแนกตามชัน้ ปที่ศกึ ษา พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 160
คน คิดเปนรอยละ 38.8 และสาขาวิชาที่ศึกษาสวนใหญเปนกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 44.4
ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลีย่ (Mean)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โดยรวม
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1. การแนะนําประวัตคิ วามเปนมาของมหาวิทยาลัย

4.14

.74

มาก

2. การแนะนํานักศึกษาใหรูจักผูบ ริหารของมหาวิทยาลัย

3.99

.84

มาก

รับนองใหม
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ตาราง 3 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3. การแนะนํานักศึกษาใหไปแสดงความเคารพและสักการะ
พระบรมรูปประจํามหาวิทยาลัย

4.44

.71

มาก

4. กิจกรรมถวายคําปฏิญาณตนเพื่อมอบตัวเปนศิษย

4.43

.75

มาก

5. การแนะนําการเรียนและการใชชวี ติ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

4.07

.71

มาก

6. การจัดการแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษาระหวางคณะ

4.01

.72

มาก

7. การจัดพิธที างศาสนา เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
รวมกันระหวางนองใหม รุนพี่ คณาจารย และผูบริหาร

4.04

.75

มาก

8. การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักศึกษา

4.06

.74

มาก

9. การใหนักศึกษารองเพลงประจําสถาบันและคณะ

4.09

.77

มาก

10. การเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่รุนพีจ่ ัดขึ้น

4.13

.72

มาก

11. การชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาทราบ

4.04

.79

มาก

12. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกันระหวางรุนพีแ่ ละ
รุนนอง

4.09

.81

มาก

13. การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหนักศึกษา

4.00

.73

มาก

14. การจัดโครงการอบรมจิตอาสาใหนกั ศึกษา

3.91

.72

มาก

15. การมีพี่วากทําใหเกิดความสัมพันธระหวางรุนพี่รนุ นอง

3.90

.92

มาก

รับนองใหม
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ตาราง 3 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

16. การตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรมในแตละ
ครั้ง

3.93

.81

มาก

17. การดูแลเอาใจใสนกั ศึกษาเมือ่ มีอาการไมสบายจากการ
เขารวมกิจกรรม

4.05

.77

มาก

18. การติดตามนักศึกษาใหมาเขารวมกิจกรรม

3.97

.77

มาก

19. การจัดกิจกรรมในสถานทีเ่ ฉพาะและมีความเหมาะสม

4.01

.78

มาก

20. การมอบของที่ระลึกใหนกั ศึกษา เชน สัญลักษณประจํา
คณะ สมุดบันทึกกิจกรรม ฯลฯ

3.96

.85

มาก

21. การจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อใหความรูกับนักศึกษา

3.98

.77

มาก

22. การไหวหรือเคารพรุนพี่ของนักศึกษา เพื่อแสดงความออน
นอม

3.96

.74

มาก

23. การจัดกิจกรรมจัดขึน้ หลังเลิกเรียนหรือวันเสาร-อาทิตย

3.92

.84

มาก

24. การจัดกิจกรรมใหรุนนองไดพบปะทําความรูจักรุน พี่สาย
รหัส

4.01

.81

มาก

25. การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อตอนรับนักศึกษานองใหม

4.04

.79

มาก

26. การเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดแสดงความรูค วามสามารถ
ของตนเอง

4.02

.81

มาก

27. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูคุณคาของมิตรภาพ

4.10

.80

มาก

28. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูและเขาใจสิทธิ หนาที่ของการ
อยูรวมกัน

4.09

.83

มาก

รับนองใหม

54

ตาราง 3 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

29. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีเจตคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย

4.00

.77

มาก

30. กิจกรรมชวยทําใหเกิดความรูสกึ อบอุน

3.96

.73

มาก

31. กิจกรรมชวยฝกความสามัคคีในหมูน ักศึกษา

3.96

.74

มาก

32. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนกั ศึกษาสามารถแกปญ
 หาได

3.99

.75

มาก

33. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยกบั
นักศึกษา

3.99

.82

มาก

34. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดพัฒนาตนเองดานสังคม

4.06

.77

มาก

35. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ ื่น

4.12

.83

มาก

36. กิจกรรมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาหาความรู
นอกชั้นเรียน

4.01

.83

มาก

37. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ

3.99

.80

มาก

38. กิจกรรมฝกความเขมแข็งและอดทน

3.97

.76

มาก

39. กิจกรรมชวยสงเสริมระบบความเปนพี่นอง

4.01

.78

มาก

40. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

3.96

.74

มาก

41. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษารักคณะ และ
มหาวิทยาลัย

4.01

.79

มาก

42. กิจกรรมเปนการพัฒนาวุฒภิ าวะ

3.99

.81

มาก

43. กิจกรรมชวยปรับเปลีย่ นบุคลิกภาพของบุคคลใหดียงิ่ ขึ้น

3.95

.82

มาก

รับนองใหม
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ตาราง 3 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

44. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธทดี่ ี

4.11

.82

มาก

45. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูความสําคัญของการตรง
ตอเวลา

4.03

.84

มาก

46. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีความกลาหาญ

3.93

.77

มาก

47. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ เชน
การแลกเปลีย่ นความรู ฯลฯ นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน

3.95

.80

มาก

48. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรับประสบการณโดยตรง
เกี่ยวกับประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัย

3.94

.84

มาก

49. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูจักใหอภัยและเสียสละเพื่อ
สวนรวม

4.13

.84

มาก

50. กิจกรรมชวยใหเกิดความเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัย

4.01

.79

มาก

รวม

4.03

.50

มาก

รับนองใหม

จากตาราง 3 แสดงวา ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญโดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก

56

ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
จําแนกตามเพศ
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชาย (n = 159)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

หญิง (n = 253)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

1. การแนะนําประวัตคิ วามเปนมา
ของมหาวิทยาลัย

4.21

.73

มาก

4.10 .75

มาก

2. การแนะนํานักศึกษาใหรูจัก
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย

4.03

.85

มาก

3.96 .83

มาก

3. การแนะนํานักศึกษาใหไปแสดง
ความเคารพและสักการะพระบรมรูป
ประจํามหาวิทยาลัย

4.42

.69

มาก

4.45 .73

มาก

4.37

.80

มาก

4.47 .72

มาก

4.18

.66

มาก

3.99 .73

มาก

4.10

.65

มาก

3.95 .76

มาก

4.11

.73

มาก

4.00 .76

มาก

4.09

.74

มาก

4.04 .75

มาก

4. กิจกรรมถวายคําปฏิญาณตนเพื่อ
มอบตัวเปนศิษย
5. การแนะนําการเรียนและการใช
ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
6. การจัดการแขงขันกีฬาภายในของ
นักศึกษาระหวางคณะ
7. การจัดพิธที างศาสนา เชน ศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม รวมกันระหวาง
นองใหม รุนพี่ คณาจารย และ
ผูบริหาร
8. การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแก
นักศึกษา
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ตาราง 4 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชาย (n = 159)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

หญิง (n = 253)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

9. การใหนักศึกษารองเพลงประจํา
สถาบันและคณะ

4.08

.81

มาก

4.10 .74

มาก

10. การเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมที่รุนพีจ่ ัดขึ้น

4.20

.68

มาก

4.08 .74

มาก

4.06

.78

มาก

4.03 .80

มาก

4.13

.80

มาก

4.07 .81

มาก

4.05

.70

มาก

4.00 .75

มาก

3.93

.70

มาก

3.90 .73

มาก

3.92

.90

มาก

3.90 .93

มาก

4.00

.73

มาก

3.91 .86

มาก

4.10

.70

มาก

4.02 .82

มาก

4.03

.75

มาก

3.93 .79

มาก

11. การชี้แจงและอธิบาย
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาทราบ
12. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
รวมกันระหวางรุนพี่และรุน นอง
13. การจัดโครงการคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให
นักศึกษา
14. การจัดโครงการอบรมจิตอาสาให
นักศึกษา
15. การมีพี่วากทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง
16. การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง
17. การดูแลเอาใจใสนกั ศึกษาเมื่อมี
อาการไมสบายจากการเขารวม
กิจกรรม
18. การติดตามนักศึกษาใหมาเขา
รวมกิจกรรม
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ตาราง 4 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

ชาย (n = 159)

หญิง (n = 253)

รับนองใหม

X

19. การจัดกิจกรรมในสถานทีเ่ ฉพาะ
และมีความเหมาะสม

4.04

.75

มาก

3.93 .79

มาก

4.03

.80

มาก

3.92 .88

มาก

4.08

.73

มาก

3.91 .79

มาก

22. การไหวหรือเคารพรุนพี่ของ
นักศึกษา เพื่อแสดงความออนนอม

4.00

.71

มาก

3.95 .77

มาก

23. การจัดกิจกรรมจัดขึ้นหลังเลิก
เรียนหรือวันเสาร-อาทิตย

3.95

.83

มาก

3.90 .84

มาก

4.08

.75

มาก

4.00 .85

มาก

4.03

.80

มาก

4.04 .79

มาก

4.01

.80

มาก

4.04 .82

มาก

4.14

.73

มาก

4.08 .84

มาก

4.06

.85

มาก

4.10 .82

มาก

20. การมอบของที่ระลึกใหนกั ศึกษา
เชน สัญลักษณประจําคณะ สมุด
บันทึกกิจกรรม ฯลฯ
21. การจัดกิจกรรมวิชาการเพือ่ ให
ความรูกับนักศึกษา

24. การจัดกิจกรรมใหรุนนองได
พบปะทําความรูจ ักรุนพี่สายรหัส
25. การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อ
ตอนรับนักศึกษานองใหม
26. การเปดโอกาสใหนกั ศึกษาได
แสดงความรูค วามสามารถของตนเอง
27. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรู
คุณคาของมิตรภาพ
28. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูและ
เขาใจสิทธิ หนาที่ของการอยูรวมกัน

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น
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ตาราง 4 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชาย (n = 159)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

หญิง (n = 253)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

29. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีเจตคติ
ที่ดีตอมหาวิทยาลัย
4.05
30. กิจกรรมชวยทําใหเกิดความรูสกึ
อบอุน
3.99

.75

มาก

3.98 .78

มาก

.71

มาก

3.94 .75

มาก

31. กิจกรรมชวยฝกความสามัคคีใน
หมูนักศึกษา

3.96

.72

มาก

3.96 .75

มาก

32. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถแกปญ
 หาได

4.06

.74

มาก

3.95 .76

มาก

33. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางอาจารยกบั นักศึกษา

4.00

.78

มาก

3.98 .84

มาก

34. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาได
พัฒนาตนเองดานสังคม

4.04

.73

มาก

4.07 .79

มาก

35. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรู
การทํางานรวมกับผูอื่น
4.16

.86

มาก

4.09 .81

มาก

36. กิจกรรมเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาการศึกษาหาความรูน อกชั้น
เรียน

4.06

.81

มาก

3.97 .85

มาก

37. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษา
มีความรับผิดชอบ

4.02

.77

มาก

3.98 .83

มาก

38. กิจกรรมฝกความเขมแข็งและ
อดทน

4.02

.72

มาก

3.94 .78

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม
39. กิจกรรมชวยสงเสริมระบบความ
เปนพีน่ อง
40. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาเกิด
ความมัน่ ใจในการเขารวมกิจกรรม
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
41. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษา
รักคณะ และมหาวิทยาลัย
42. กิจกรรมเปนการพัฒนาวุฒภิ าวะ
43. กิจกรรมชวยปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพของบุคคลใหดียงิ่ ขึ้น
44. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษา
มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี
45. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรู
ความสําคัญของการตรงตอเวลา
46.กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีความ
กลาหาญ
47. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษา
ไดรบั ประสบการณ เชน การ
แลกเปลีย่ นความรู ฯลฯ
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน
48. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรับ
ประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับ
ประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัย

ชาย (n = 159)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

หญิง (n = 253)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.01

.75

มาก

4.02 .81

มาก

3.92

.72

มาก

3.98 .76

มาก

4.06

.71

มาก

3.98 .83

มาก

4.04

.79

มาก

3.96 .83

มาก

3.94

.79

มาก

3.96 .84

มาก

4.07

.79

มาก

4.13 .84

มาก

4.10

.81

มาก

3.98 .86

มาก

4.01

.77

มาก

3.88 .77

มาก

4.04

.77

มาก

3.90 .81

มาก

4.06

.75

มาก

3.86 .89

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม
49. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูจักให
อภัยและเสียสละเพือ่ สวนรวม
50. กิจกรรมชวยใหเกิดความเขาใจ
แนวทางในการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
รวม

ชาย (n = 159)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

หญิง (n = 253)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.19

.77

มาก

4.09 .88

มาก

4.03

.77

มาก

4.00 .81

มาก

4.06

.48

มาก

4.01 .52

มาก

จากตาราง 4 แสดงวา นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 4.06, S.D. = .48, X = 4.01, S.D. = .52) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา เห็นดวยอยูในระดับมากทุกขอ
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามชัน้ ปที่ศึกษา
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1. การแนะนําประวัตคิ วาม
เปนมาของมหาวิทยาลัย

4.06 .81

มาก

4.15 .72

มาก

4.22 .71

มาก

4.25

.62

มาก

2. การแนะนํานักศึกษาใหรูจัก
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย

3.94 .97

มาก

4.02 .74

มาก

4.07 .75

มาก

3.97

.73

มาก

3. การแนะนํานักศึกษาใหไป
แสดงความเคารพและสักการะ
พระบรมรูปประจํามหาวิทยาลัย

4.53 .65

มากที่สุด

4.36 .73

มาก

4.43 .68

มาก

4.33

.82

มาก

4. กิจกรรมถวายคําปฏิญาณตน
เพื่อมอบตัวเปนศิษย

4.49 .71

มาก

4.46 .68

มาก

4.33 .83

มาก

4.39

.85

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

5. การแนะนําการเรียนและการ
ใชชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

4.13 .66

มาก

4.04 .70

มาก

4.17 .72

มาก

3.80

.78

มาก

6. การจัดการแขงขันกีฬาภายใน
ของนักศึกษาระหวางคณะ

4.07 .74

มาก

3.91 .71

มาก

4.14 .67

มาก

3.83

.72

มาก

7. การจัดพิธีทางศาสนา เชน
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
รวมกันระหวางนองใหม รุนพี่
คณาจารย และผูบ ริหาร

4.11 .79

มาก

4.03 .72

มาก

4.08 .64

มาก

3.81

.77

มาก

8. การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแก
นักศึกษา

4.16 .76

มาก

3.85 .71

มาก

4.22 .68

มาก

3.92

.76

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

9. การใหนักศึกษารองเพลง
ประจําสถาบันและคณะ

4.23 .73

มาก

3.92 .78

มาก

4.15 .76

มาก

3.92

.80

มาก

10. การเชิญชวนใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมที่รนุ พี่จดั ขึ้น

4.23 .74

มาก

4.02 .67

มาก

4.20 .67

มาก

3.93

.77

มาก

11. การชี้แจงและอธิบาย
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาทราบ
4.11 .78

มาก

4.07 .79

มาก

4.05 .78

มาก

3.83

.81

มาก

12. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกันระหวางรุน พี่
และรุนนอง

มาก

3.96 .81

มาก

4.22 .77

มาก

3.95

.88

มาก

4.16 .78
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

13. การจัดโครงการคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหนักศึกษา

4.05 .73

มาก

3.92 .73

มาก

4.12 .69

มาก

3.86

.77

มาก

14. การจัดโครงการอบรมจิต
อาสาใหนักศึกษา

4.04 .73

มาก

3.83 .68

มาก

3.91 .71

มาก

3.69

.71

มาก

15. การมีพี่วากทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง 3.93 1.03

มาก

3.89 .73

มาก

4.06 .82

มาก

3.61

.97

มาก

16. การตรวจสอบรายชือ่
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในแต
ละครัง้

มาก

3.93 .76

มาก

3.93 .68

มาก

3.78

.79

มาก

3.98 .91
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

17. การดูแลเอาใจใสนกั ศึกษา
เมือ่ มีอาการไมสบายจากการเขา
รวมกิจกรรม

4.09 .79

มาก

3.99 .76

มาก

4.13 .72

มาก

3.95

.82

มาก

18. การติดตามนักศึกษาใหมา
เขารวมกิจกรรม

4.04 .79

มาก

3.95 .76

มาก

3.98 .74

มาก

3.78

.77

มาก

19. การจัดกิจกรรมในสถานที่
เฉพาะและมีความเหมาะสม

4.10 .82

มาก

3.92 .82

มาก

4.08 .64

มาก

3.81

.77

มาก

20. การมอบของที่ระลึกให
นักศึกษา เชน สัญลักษณประจํา
คณะ สมุดบันทึกกิจกรรม ฯลฯ

4.07 .88

มาก

3.87 .85

มาก

3.93 .79

มาก

3.88

.81

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

21. การจัดกิจกรรมวิชาการ
เพื่อใหความรูก ับนักศึกษา

4.00 .79

มาก

3.96 .77

มาก

4.03 .77

มาก

3.88

.72

มาก

22. การไหวหรือเคารพรุนพี่ของ
นักศึกษา เพื่อแสดงความออน
นอม

4.07 .73

มาก

3.81 .81

มาก

4.02 .70

มาก

3.84

.70

มาก

23. การจัดกิจกรรมจัดขึ้นหลัง
เลิกเรียนหรือวันเสาร-อาทิตย

3.89 .85

มาก

3.86 .86

มาก

4.07 .73

มาก

3.84

.89

มาก

24. การจัดกิจกรรมใหรุนนองได
พบปะทําความรูจ ักรุนพี่สายรหัส

4.04 .86

มาก

3.98 .82

มาก

4.16 .63

มาก

3.81

.87

มาก

25. การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อ
ตอนรับนักศึกษานองใหม

4.13 .81

มาก

3.94 .77

มาก

4.02 .78

มาก

3.98

.79

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

26. การเปดโอกาสใหนกั ศึกษาได
แสดงความรูค วามสามารถของ
ตนเอง
4.07 .83

มาก

4.02 .81

มาก

4.08 .71

มาก

3.84

.89

มาก

27. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาได
เรียนรูคณ
ุ คาของมิตรภาพ

4.21 .77

มาก

4.03 .81

มาก

4.13 .75

มาก

3.92

.88

มาก

28. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารู
และเขาใจสิทธิ หนาที่ของการอยู
รวมกัน

4.13 .83

มาก

4.04 .81

มาก

4.24 .73

มาก

3.84

.96

มาก

29. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามี
เจตคติที่ดตี อมหาวิทยาลัย

4.05 .76

มาก

3.95 .78

มาก

4.09 .78

มาก

3.86

.77

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม
30. กิจกรรมชวยทําใหเกิด
ความรูสึกอบอุน

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.02 .75

มาก

3.93 .71

มาก

4.07 .68

มาก

3.72

.77

มาก

31. กิจกรรมชวยฝกความสามัคคี
ในหมูน ักศึกษา
4.00 .76

มาก

3.93 .75

มาก

4.02 .69

มาก

3.83

.75

มาก

32. กิจกรรมชวยสงเสริมให
นักศึกษาสามารถแกปญ
 หาได

3.98 .75

มาก

4.03 .72

มาก

4.07 .72

มาก

3.86

.83

มาก

33. กิจกรรมชวยสราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
อาจารยกับนักศึกษา

4.02 .83

มาก

4.06 .79

มาก

4.08 .75

มาก

3.66

.84

มาก

34. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาได
พัฒนาตนเองดานสังคม

4.11 .80

มาก

4.09 .76

มาก

4.09 .70

มาก

3.84

.78

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

35. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาได
เรียนรูก ารทํางานรวมกับผูอื่น

4.19 .83

มาก

4.07 .77

มาก

4.24 .75

มาก

3.84

.95

มาก

36. กิจกรรมเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาการศึกษาหาความรูน อก
ชั้นเรียน

4.06 .90

มาก

3.95 .80

มาก

3.99 .77

มาก

3.98

.79

มาก

37. กิจกรรมชวยสงเสริมให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ

4.08 .81

มาก

3.86 .78

มาก

4.05 .80

มาก

3.92

.82

มาก

38. กิจกรรมฝกความเขมแข็ง
และอดทน

4.06 .78

มาก

3.87 .74

มาก

3.99 .74

มาก

3.89

.76

มาก

39. กิจกรรมชวยสงเสริมระบบ
ความเปนพีน่ อง

4.11 .82

มาก

3.95 .75

มาก

4.09 .73

มาก

3.77

.75

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

40. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาเกิด
ความมัน่ ใจในการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

4.00 .74

มาก

4.05 .62

มาก

3.95 .78

มาก

3.73

.86

มาก

41. กิจกรรมชวยสงเสริมให
นักศึกษารักคณะ และ
มหาวิทยาลัย

4.11 .81

มาก

3.99 .75

มาก

4.06 .77

มาก

3.73

.76

มาก

42. กิจกรรมเปนการพัฒนาวุฒิ
ภาวะ

4.04 .87

มาก

3.97 .78

มาก

4.06 .69

มาก

3.78

.84

มาก

43. กิจกรรมชวยปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพของบุคคลใหดียงิ่ ขึ้น

4.04 .82

มาก

3.88 .82

มาก

4.05 .75

มาก

3.72

.88

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

44. กิจกรรมชวยสงเสริมให
นักศึกษามีมนุษย-สัมพันธที่ดี

4.14 .88

มาก

4.21 .78

มาก

4.19 .69

มาก

3.77

.81

มาก

45. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาได
เรียนรูความสําคัญของการตรงตอ
เวลา

4.08 .86

มาก

4.01 .79

มาก

4.09 .81

มาก

3.84

.89

มาก

46.กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามี
ความกลาหาญ

3.96 .80

มาก

3.84 .78

มาก

4.09 .75

มาก

3.77

.71

มาก

47. กิจกรรมชวยสงเสริมให
นักศึกษาไดรับประสบการณ เชน
การแลกเปลีย่ นความรู ฯลฯ
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน

4.01 .82

มาก

3.85 .81

มาก

4.11 .73

มาก

3.75

.73

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

ชั้นปที่ 1 (n = 160)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 2 (n = 102)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 3 (n = 86)
X

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ชั้นปที่ 4 และสูงกวา (n = 64)
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

48. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรับ
ประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับ
ประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัย

3.94 .87

มาก

3.93 .84

มาก

4.09 .71

มาก

3.73

.91

มาก

49. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูจัก
ใหอภัยและเสียสละเพือ่ สวนรวม

4.19 .83

มาก

4.10 .87

มาก

4.30 .72

มาก

3.78

.88

มาก

50. กิจกรรมชวยใหเกิดความเขาใจ
แนวทางในการดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
4.03 .84

มาก

4.00 .81

มาก

4.12 .69

มาก

3.86

.77

มาก

มาก

3.99 .47

มาก

4.10 .45

มาก

3.86

.53

มาก

รวม

4.09 .53

74

จากตาราง 5 แสดงวา นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 4และสูงกวามีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก (X = 4.09,
S.D. = .53) (X = 3.99, S.D. = .47) (X = 4.10, S.D. =.45) และ (X = 3.86, S.D. = .53)
ตามลําดับ
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามกลุม สาขาวิชา
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

รับนองใหม

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1. การแนะนําประวัตคิ วามเปนมาของมหาวิทยาลัย

4.05

.80

มาก

4.16

.68

มาก

4.23

.77

มาก

2. การแนะนํานักศึกษาใหรูจักผูบ ริหารของ
มหาวิทยาลัย

3.90

.92

มาก

4.02

.77

มาก

4.07

.83

มาก

3. การแนะนํานักศึกษาใหไปแสดงความเคารพและ
สักการะพระบรมรูปประจํามหาวิทยาลัย

4.53

.64

มากที่สุด

4.38

.75

มาก

4.40

.70

มาก

4. กิจกรรมถวายคําปฏิญาณตนเพื่อมอบตัวเปน
ศิษย

4.55

.65

มากที่สุด

4.33

.79

มาก

4.46

.81

มาก

5. การแนะนําการเรียนและการใชชวี ติ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

4.07

.73

มาก

4.02

.70

มาก

4.14

.73

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)
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ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

6. การจัดการแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษา
ระหวางคณะ

4.02

.75

มาก

3.95

.70

มาก

4.11

.73

มาก

7. การจัดพิธที างศาสนา เชน ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม รวมกันระหวางนองใหม รุนพี่ คณาจารย
และผูบ ริหาร

4.04

.75

มาก

4.01

.79

มาก

4.10

.65

มาก

8. การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักศึกษา

4.06

.78

มาก

4.05

.74

มาก

4.09

.70

มาก

9. การใหนักศึกษารองเพลงประจําสถาบันและคณะ 4.12

.77

มาก

4.02

.78

มาก

4.18

.73

มาก

10. การเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่รุนพี่
จัดขึ้น

.74

มาก

4.11

.71

มาก

4.13

.72

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

4.14

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)
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ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.04

.80

มาก

4.01

.80

มาก

4.10

.77

มาก

12. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกันระหวาง
รุนพี่และรุนนอง
4.06

.75

มาก

4.09

.87

มาก

4.13

.77

มาก

13. การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหนกั ศึกษา

3.94

.73

มาก

4.01

.76

มาก

4.09

.66

มาก

14. การจัดโครงการอบรมจิตอาสาใหนกั ศึกษา

3.86

.74

มาก

3.91

.72

มาก

3.97

.68

มาก

15. การมีพี่วากทําใหเกิดความสัมพันธระหวางรุนพี่
รุนนอง

3.78

.87

มาก

3.95

.93

มาก

3.97

.95

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม
11. การชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมใหนกั ศึกษาทราบ

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)

78

ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กิจกรรมการประชุมเชียรและ

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

16. การตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม
ในแตละครั้ง
3.91

.81

มาก

3.92

.83

มาก

3.96

.78

มาก

17. การดูแลเอาใจใสนกั ศึกษาเมื่อมีอาการไมสบาย
จากการเขารวมกิจกรรม
3.99

.74

มาก

4.12

.79

มาก

4.01

.79

มาก

18. การติดตามนักศึกษาใหมาเขารวมกิจกรรม

4.01

.72

มาก

3.98

.80

มาก

3.87

.80

มาก

19. การจัดกิจกรรมในสถานทีเ่ ฉพาะและมีความ
เหมาะสม

4.01

.71

มาก

4.05

.80

มาก

3.91

.84

มาก

20. การมอบของที่ระลึกใหนกั ศึกษา เชน
สัญลักษณประจําคณะ สมุดบันทึกกิจกรรม ฯลฯ

3.91

.81

มาก

3.99

.91

มาก

3.99

.77

มาก

รับนองใหม

79

ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

21. การจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อใหความรูกับ
นักศึกษา

3.96

.77

มาก

3.97

.82

มาก

4.02

.67

มาก

22. การไหวหรือเคารพรุนพี่ของนักศึกษา เพื่อแสดง
ความออนนอม

3.94

.71

มาก

4.02

.74

มาก

3.88

.79

มาก

23. การจัดกิจกรรมจัดขึน้ หลังเลิกเรียนหรือวันเสารอาทิตย

3.86

.83

มาก

4.02

.84

มาก

3.79

.84

มาก

24. การจัดกิจกรรมใหรุนนองไดพบปะทําความรูจัก
รุนพี่สายรหัส

4.04

.78

มาก

4.03

.82

มาก

3.94

.85

มาก

25. การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อตอนรับนักศึกษา
นองใหม

4.02

.76

มาก

4.07

.79

มาก

3.99

.84

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)
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ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

26. การเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดแสดงความรู
ความสามารถของตนเอง

4.09

.79

มาก

4.03

.83

มาก

3.92

.80

มาก

27. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูคุณคาของ
มิตรภาพ

4.22

.77

มาก

4.05

.80

มาก

4.02

.82

มาก

28. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูและเขาใจสิทธิ หนาที่
ของการอยูรวมกัน
4.17

.83

มาก

4.10

.84

มาก

3.93

.82

มาก

29. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีเจตคติทดี่ ีตอ
มหาวิทยาลัย

3.98

.80

มาก

4.01

.77

มาก

4.03

.73

มาก

30. กิจกรรมชวยทําใหเกิดความรูสกึ อบอุน

3.99

.76

มาก

3.91

.74

มาก

4.01

.68

มาก

31. กิจกรรมชวยฝกความสามัคคีในหมูน ักศึกษา

3.96

.73

มาก

4.00

.76

มาก

3.89

.73

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)
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ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

32. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนกั ศึกษาสามารถ
แกปญหาได

3.96

.71

มาก

4.03

.78

มาก

3.94

.77

มาก

33. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
อาจารยกับนักศึกษา

3.96

.86

มาก

3.99

.81

มาก

4.00

.76

มาก

34. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดพัฒนาตนเองดาน
สังคม

4.06

.80

มาก

4.04

.72

มาก

4.09

.82

มาก

35. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่น

4.14

.85

มาก

4.10

.84

มาก

4.11

.77

มาก

36. กิจกรรมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาหา
ความรูนอกชั้นเรียน
3.98

.86

มาก

3.97

.85

มาก

4.13

.75

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)
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ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

37. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ

3.97

.76

มาก

4.01

.82

มาก

4.00

.83

มาก

38. กิจกรรมฝกความเขมแข็งและอดทน

3.94

.74

มาก

3.99

.76

มาก

3.99

.80

มาก

39. กิจกรรมชวยสงเสริมระบบความเปนพี่นอง

4.01

.78

มาก

4.04

.78

มาก

3.96

.79

มาก

40. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการ
เขารวมกิจกรรมอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย

4.00

.64

มาก

3.92

.79

มาก

3.98

.81

มาก

41. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษารักคณะ และ
มหาวิทยาลัย

3.99

.73

มาก

4.03

.84

มาก

4.01

.77

มาก

42. กิจกรรมเปนการพัฒนาวุฒภิ าวะ

3.99

.79

มาก

3.97

.83

มาก

4.02

.81

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)

83

ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

43. กิจกรรมชวยปรับเปลีย่ นบุคลิกภาพของบุคคล
ใหดียงิ่ ขึ้น

3.93

.81

มาก

3.93

.85

มาก

4.03

.77

มาก

44. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี

4.11

.79

มาก

4.06

.88

มาก

4.19

.72

มาก

45. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูความสําคัญ
ของการตรงตอเวลา

4.04

.82

มาก

3.96

.89

มาก

4.17

.75

มาก

46.กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีความกลาหาญ

3.85

.80

มาก

3.93

.79

มาก

4.04

.69

มาก

47. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณ เชน การแลกเปลีย่ นความรู ฯลฯ
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน

3.88

.80

มาก

3.98

.80

มาก

4.01

.77

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)

84

ตาราง 6 (ตอ)
n = 412
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (n = 139)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (n = 183)

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

48. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรับประสบการณ
โดยตรงเกี่ยวกับประเพณีที่ดงี ามของมหาวิทยาลัย

3.85

.82

มาก

3.97

.83

มาก

4.01

.91

มาก

49. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูจักใหอภัยและ
เสียสละเพือ่ สวนรวม

4.14

.82

มาก

4.13

.85

มาก

4.10

.86

มาก

50. กิจกรรมชวยใหเกิดความเขาใจแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

3.94

.75

มาก

4.07

.82

มาก

4.02

.79

มาก

รวม

4.02

.78

มาก

4.03

.53

มาก

4.04

.50

มาก

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
(n = 90)

85

จากตาราง 6 แสดงวา นักศึกษากลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร นักศึกษากลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ มีความ
คิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก (X = 4.02, S.D. = .78) (X = 4.03, S.D. = .53) และ
(X = 4.04, S.D. = .50) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยใชการทดสอบ
ที (t-test for independent sample) สวนตัวแปรชั้นปที่ศกึ ษา และกลุมสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (Ferguson. 1989 :
178) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคา
คะแนนเฉลีย่ เปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
ตาราง 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามเพศ
ความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม

เพศชาย
( n = 159 )

เพศหญิง
( n = 253 )

X

SD

X

SD

4.06

.48

4.01

.52

t

P

1.12 .263

จากตาราง 7 แสดงวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไมแตกตางกัน

86

ตาราง 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามชัน้ ปที่ศึกษา
ความคิดเห็น

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P

ระหวางกลุม

3

3.01

1.01

4.04

.007

ภายในกลุม

408

101.42

.25

รวม

411

104.43

จากตาราง 8 แสดงวา นักศึกษาที่ศกึ ษาอยูชนั้ ปที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีความแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธกี ารของเชฟเฟ (Scheffe’ Method) ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามชัน้ ปทศี่ ึกษา
เปนรายคู
ชั้นปที่ศึกษา
X
ชั้นปที่ 1

4.09

ชั้นปที่ 2

3.99

ชั้นปที่ 3

4.10

ชั้นปที่ 4และสูงกวา

3.86

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

4.09

3.99

4.10

ชั้นปที่ 4และ
สูงกวา
3.86
*
*

มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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จากตาราง 9 แสดงวา นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับ
นองใหม แตกตางกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 4และสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม แตกตางกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4และสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
ตาราง 10 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามกลุม สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ความคิดเห็น

กิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหม

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

P

ระหวางกลุม

2

.03

.01

.06

.945

ภายในกลุม

409

104.40

.26

รวม

411

104.43

จากตาราง 10 แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จากแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่ ดังแสดงในตาราง 11
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ตาราง 11 คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่ เติมของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ความถี่ (f)
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

นักศึกษา

1. การจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ

20

2. ไมควรแกลงใหนองใหมรบั ประทานอาหารแปลกๆ ทีเ่ สีย่ งตอ
การทําใหทองเสีย

15

3. ควรลดความรุนแรงดานวาจากับรุน นองในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม

13

4. ควรปรับลดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมใหนอ ยลง

10

5. ไมสนับสนุนการลงโทษแบบรุนแรงในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม

9

จากตาราง 11 นักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอกิจกรรมการประชุม
เชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญวา การจัดกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ (f = 20) ไมควรแกลงใหนองใหม
รับประทานอาหารแปลกๆ ที่เสีย่ งตอการทําใหทองเสีย (f = 15) ควรลดความรุนแรงดานวาจากับ
รุนนองในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม (f = 13) ควรปรับลดกิจกรรมการประชุม
เชียรและรับนองใหมใหนอยลง (f = 10) และไมสนับสนุนการลงโทษแบบรุนแรงในการจัดกิจกรรม
การประชุมเชียรและรับนองใหม (f = 9)

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหม จําแนกตาม เพศ ชัน้ ป และกลุมสาขาวิชา

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ ระดับปริญญาตรี ทุกชัน้ ป ทุกคณะ ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2555 จาก 3
กลุม สาขาวิชา คือ กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ จํานวนทั้งสิ้น 412 คน เมื่อผูวิจัยแจก
แบบสอบถาม และผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนครบทุกชุด
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอกิจกรรมดานการประชุมเชียรและรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ รวมขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 50 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคริท และในตอนทายของแบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปด
ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม แบบสอบถามทั้งฉบับมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .97

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาคารอยละ
2. ตามจุดมุง หมายของการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรม
การประชุมเชียรและรับนองใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ วิเคราะหโดยหา
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ตามจุดมุง หมายของการวิจัยขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม จําแนกตาม เพศ ชั้นป และกลุมสาขาวิชา กรณีจําแนก
ตามเพศ ใชการทดสอบที (t-test) สวนชั้นปและกลุม สาขาวิชา ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
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แบบทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
4. รวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะทีไ่ ดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยการแจก
แจงความถี่แลวนําเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ กิจกรรมดานการประชุมเชียรและรับนอง
ใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เห็นดวยกับกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมโดยรวมอยูในระดับมาก
2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
อยูในระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงทีม่ ีตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
พบวา ไมแตกตางกัน
3. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในชัน้ ปที่แตกตางกันเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมอยูในระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่ศกึ ษาในชัน้ ปที่แตกตางกัน
ที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในกลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหมอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่ศึกษาในกลุม
สาขาวิชาที่แตกตางกันที่มตี อกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผูวิจยั ขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เห็นดวยกับกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญมกี ารกําหนดนโยบายและแบบแผนการดําเนินกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา โดยมีการประชุมกัน
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ระหวางผูนําศึกษาของแตละคณะในการวางแผนการจัดและดําเนินกิจกรรม เพื่อใหแบบแผนการ
ดําเนินกิจกรรมของแตละคณะมีความคลายคลึงกัน ซึง่ ตั้งอยูบนพื้นฐานนโยบายของมหาวิทยาลัย
เปนหลัก อีกทั้งกิจกรรมมีความหลากหลายเพือ่ ตอบสนองความตองการของนักศึกษา สามารถ
นําไปพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทั้งดานบุคลิกภาพ รางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจที่ดีงาม
นอกจากนี้ กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ มีทั้งกิจกรรมเชิงสรางสรรค เชน การแนะนําสถานที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัย การพานอง
ใหมไปเคารพสักการะพระบรมรูปประจํามหาวิทยาลัย เปนตน และกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชนหรือกิจกรรมสังคมสงเคราะห เชน การจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา เพื่อปลูกฝงความ
เอือ้ อาธร รูจักการเสียสละ กิจกรรมวิชาการพี่สอนนอง เพือ่ สรางความสัมพันธระหวางรุนพี่รนุ นอง
และนักศึกษานองใหมดวยกัน เปนตน ดังที่ พฤกษ เถาถวิล (2551: 6) กลาวไววา กิจกรรม
นักศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการพัฒนานักศึกษา เปนจุดเชื่อมระหวางวิชาการทีเ่ กิดขึ้นใน
หองเรียนและสังคมรอบดาน มีสวนชวยในการหลอหลอมนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มคี ุณภาพ ซึ่ง
กิจกรรมควรมีลกั ษณะเปนกิจกรรมทีท่ าํ ดวยความสมัครใจ นักศึกษามีสวนรวมหรือเปนผูค ิดเองทํา
เอง อยูในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีรูปแบบและขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมที่ชดั เจน ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของ วิจิตร ศรีสะอาน (2529: 7) และพจน สะเพียรชัย (2535: 15) ที่มคี วามเห็น
สอดคลองกันวา การรับนองใหมและการประชุมเชียรเปนวัฒนธรรมประเพณีของชาวมหาวิทยาลัย
ที่ถายทอดความ สัมพันธของรุนพี่ไปยังรุนนอง เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน
รวมทั้งความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความสามัคคี และ
สอดคลองกับงานวิจยั ของ สมเดช โอบออม (2542: 75-77) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม ของมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต พบวา ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มีแนวคิดสอดคลองกันวา การจัดกิจกรรม
ประชุมเชียร มีผลตอการพัฒนาการของนักศึกษาเปนอยางมาก ทําใหนักศึกษารูจกั เพื่อนไดมาก
ขึ้น สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และนักศึกษาเกิดการเรียนรูการเขารวมกิจกรรมจากการ
ปฏิบัติจริง ในสวนของการจัดกิจกรรมรับนองใหมโดยรวมมีผลตอการพัฒนาการของนักศึกษาอยู
ในระดับมาก จากการเขารวมกิจกรรมเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุน พี่กับรุน นอง ทํา
ใหรูจกั เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น และรูจ ักการเสียสละ นอกจากนี้ กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547:
164) กลาวไววา กิจกรรมนักศึกษาชวยเสริมสรางความรู และทักษะ รูจ ักการทํางานรวมกันและ
พัฒนาลักษณะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
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อยูในระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงทีม่ ีตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ ั้งไว ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะในปจจุบัน
สังคมไทยใหความเทาเทียมกันทั้งทางดานสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพดาน
การศึกษา รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และการกระทําที่เทาเทียมกัน
จึงทําใหนกั ศึกษาไดเรียนรูและรวมกันทํากิจกรรมทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ดังนั้น
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ไดเขามาศึกษาในสถาบันที่มีสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน ไดรับ
การเรียนรูและประสบการณที่คลายกัน รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งการเขารวมกิจกรรมทีจ่ ัด
ขึ้นไมมีการจํากัดเพศ และสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาทั้งชายและหญิง นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงตางมองวาการเขารวมกิจกรรมตางๆ จะทําใหไดรับการพัฒนาทักษะดานตางๆ
ของตัวนักศึกษาเอง ตางก็เห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
โดยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการเหลานี้ทําใหนกั ศึกษามีประสบการณไดพัฒนาศักยภาพ
หลายๆ ดานทีก่ อใหเกิดทักษะความรูแกนกั ศึกษา สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค อีกทั้งทําใหนักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียดจากการเรียนในหองเรียน และทําให
นักศึกษาไดเปลีย่ นบรรยากาศรวมทั้งอิริยาบถ ดังที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2554ง:
ออนไลน) กลาววา ความตองการที่จะใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ
ทั้งจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และรางกาย มีความรูด ีและเปนคนดีของสังคม การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะเสริมสรางคุณลักษณะตางๆ อันพึงประสงคตามความตองการ
ของสังคมเปนภาระ หนาที่ของมหาวิทยาลัยและถือเปนนโยบายในการจัดใหนักศึกษาอยางเปน
ระบบและจริงจัง ดังนัน้ จึงตองมีการสงเสริมนักศึกษาดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคูไ ปกับ
กิจกรรมในหลักสูตร เพื่อจะไดพัฒนานักศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ และสามารถสรางสมรรถภาพ
ในดานตางๆ ใหเกิดกับนักศึกษาที่จะสามารถออกไปดํารงชีวิตในสังคมตอไป เชนเดียวกับ
จีรวัฒน วีรังกร (2546: 8) กลาววา การอุดมศึกษาตองมุงทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรควบคูกันไป เพราะกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเปนสวนสําคัญและจําเปนในการพัฒนาคุณสมบัติและเสริมสราง
บุคลิกภาพและสมรรถภาพในดานตางๆ ใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อทีจ่ ะทําใหนกั ศึกษาสําเร็จเปน
บัณฑิตที่มีทั้งความรูและความสามารถ มีคุณธรรม เสียสละตอสวนรวม และมีความสมบูรณทั้ง
ดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ จึงทําใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วิทยาเขตหาดใหญไมแตกตางกัน จากงานวิจยั ของ สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2543: บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่ององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมของนิสิต พบวา นิสิตชายและหญิงตาง
มีปฏิสัมพันธในการเขารวมกิจกรรมนิสิตโดยรวมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ สุรีรัตน จีนพงษ
(2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคตามทัศนะของนักศึกษา พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี
ทัศนะตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยรวมไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ
การวิจัยของ ปยะพงษ นิกูลสงศ (2547: บทคัดยอ) ไดศกึ ษาเรื่องความคิดเห็นตอกิจกรรม
นันทนาการดานการประชุมเชียรและรับนองใหมของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอกิจกรรมนันทนาการดานการ
ประชุมเชียรและ รับนองใหมของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมไมแตกตาง
กัน
3. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในชัน้ ปที่แตกตางกันเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมอยูในระดับมาก และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่ศกึ ษาในชัน้ ปที่แตกตางกัน
ที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมแตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 และสูงกวา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมแตกตางกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 และสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนนักศึกษาใหม เริ่มเรียนรูการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย จึงมีความกระตือรือรนสนใจสิ่งแปลกใหม อยากรูอยากเห็น ทําใหมคี วามตองการใน
การเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู การปรับตัวใหเขากับผูอื่น รวมทัง้ ปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและฝกทักษะในดานๆ สวน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และสูงกวา เปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปสุดทาย เคยมีประสบการณในการ
เขารวมกิจกรรมมากอน ความสนใจและความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมจึงลดลง อีกทั้งมี
ภาระหนาที่ดานการเรียนมากขึ้น จึงตองใหเวลากับการศึกษาเลาเรียนไมมเี วลาในการเขารวม
กิจกรรมมากนัก มีการเตรียมความพรอมในการสมัครงาน เพื่อที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ
ในอนาคตมากกวาทีจ่ ะสนใจกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ในขณะทีน่ กั ศึกษาชั้นปที่ 3 อาจจะสนใจดานการเรียนและดานกิจกรรมลดลง แตหากการเขารวม
กิจกรรมนั้นมีกลุมเพื่อนรวมกิจกรรมมาก ก็จะทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีความกระตือรือรนในการ
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เขารวมกิจกรรม เนื่องจากเปนกลุมที่ชอบอยูก ับสังคมเพื่อน นอกจากนี้นกั ศึกษาชั้นปที่ 3 อยูในชวง
ชั้นปที่มีบทบาทหนาที่ในการเปนผูน ําของการดําเนินกิจกรรม จึงจําเปนตองมีความสนใจใน
กิจกรรม ตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 และสูงกวาที่มีความเปนสวนตัวสูง ไมยุงเกี่ยวกับบุคคลอืน่ หรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีภาระหนาที่ในการศึกษาเลาเรียน เพื่อที่จะได
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว เปนตน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543: 23) กลาววา นิสิตชั้นปที่ 1 มีความตื่นเตนและสนใจตอทุกๆ สิ่งรอบดาน ไมวา จะ
เปนกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการศึกษาและอยาก
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และเชื่อฟงคําสั่งสอนของอาจารย นิสิตชัน้ ปที่ 2 ไม
คอยพอใจในครูบาอาจารย เริ่มมีความคิดเห็นขัดแยงและเปนปฏิปกษตอมหาวิทยาลัย มี
ความรูสกึ วาตนเองเปนผูใ หญขึ้น สวนนิสิตชัน้ ปที่ 3 มักจะสงบเงียบ ชอบอยูก ับกลุมเพื่อนๆ มี
ความเฉยเมยตอสังคม มหาวิทยาลัยและตอการเรียน และนิสิตชัน้ ปที่ 4 และสูงกวา จะไมคอยยุง
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แตจะสนใจเรื่องเกีย่ วกับงาน การศึกษาตอ และความกาวหนาในอนาคต
สอดคลองกับงานวิจยั ของ สายพิณ สุดคะนึง (2536: 82) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความตองการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสติ ที่
ชั้นปตางกันมีความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิตแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ เนาวรัตน กงเมง (2543: 67) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะของผูบริหาร อาจารย และ
นักศึกษาตอการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในชัน้ ปที่
ตางกันมีทศั นะตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตกตางกัน
4. นักศึกษาทีศ่ ึกษาในกลุม สาขาวิชาที่แตกตางกันเห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหมอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่ศึกษาในกลุม
สาขาวิชาที่แตกตางกันที่มตี อกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญในแตละกลุม สาขาวิชามีลักษณะคลายคลึงกัน
ซึ่งตองดําเนินตามวัตถุประสงค นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไป
ดวยดี มีรูปแบบที่สรางสรรค จึงตองมีการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมการ ประชุมเชียรและรับ
นองใหมใหเปนไปตามครรลองทีเ่ หมาะสม พรอมยึดถือแนวปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรขององคกรกิจกรรมนักศึกษา ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางเหมาะสมและ
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สรางสรรคยิ่งขึ้น นอกจากนีล้ กั ษณะรูปแบบของกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมที่จดั ขึ้น
ไมไดเนนเพียงกลุม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แตจัดใหนกั ศึกษาทุกกลุมสาขาวิชาไดมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการเขารวมกิจกรรมเทาเทียมกัน มีสวนรวมในการรับประโยชนและประสบการณเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางมีศกั ยภาพ ดังที่ บุรัญชัย จงกลนี (2525: 78) กลาวไววา กิจกรรมนักศึกษาเปน
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือนักศึกษาจัดขึน้ เพื่อใหนกั ศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมในการแสดงออก ซึ่ง
ความสนใจและความสามารถ ทําใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน ทํานองเดียวกับ วัลลภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา (2538: 70) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาควรเปนไปเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาในทุกๆ ดาน งานโครงการทุกกิจกรรมของโครงการตองมีการสงเสริม
โดยอาศัยพื้นฐานจากความตองการของนิสิตนักศึกษาและสถาบันเปนหลัก และกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้น
ควรไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางนิสติ นักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสุกรี เมฆทันต
(2535: 78) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร พบวา นักศึกษาที่ศกึ ษาในคณะที่ตางกัน มีปญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจยั ของ ครรชิต มงคล
สินธุ (2536: 78) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและผูบ ริหาร เกี่ยวกับ
กิจกรรมรับนองใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา
นักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมรับนองใหมโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน นอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจยั ของกัลยา นรสิงห (2546: 126) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของนิสิต อาจารยที่ปรึกษา และผูบ ริหารตอกิจกรรมรับนองและประชุมเชียรของนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา นิสิตที่ศึกษาในคณะทีต่ างกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมรับนองและ
ประชุมเชียรของนิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา นักศึกษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ เห็นดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม โดยรวมอยูในระดับมาก
ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญมคี วามเหมาะสมเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เห็น
ดวยกับกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมโดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น เพื่อใหกิจกรรม
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สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น การจัดกิจกรรมจะตองอยูภายใตกฎระเบียบ
วัตถุประสงค มาตรการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด ผูนํานักศึกษาจะตองผาน
การเรียนรูและฝกอบรมเพื่อทบทวนปญหา และยกเลิกกิจกรรมทีเ่ ห็นวาไมเหมาะสม เนนการสราง
เจตคติที่ดใี นการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคอนั เปนที่ยอมรับของทุกฝาย เพื่อจะไดตระหนักวาการ
จัดกิจกรรมที่ไมเหมาะสมจะสงผลอยางไร รวมทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรมจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยเปนสําคัญ
2. จากการศึกษาพบวา นักศึกษาที่ศกึ ษาในชัน้ ปที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรม
การประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมแตกตางกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 และสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีความคิดเห็นตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมแตกตางกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมเปนทีน่ าสนใจ และตอบสนองความตองการของนักศึกษาในทุกชั้นป
ควรมีการวางแผนกิจกรรมใหมคี วามเหมาะสมกับทุกชัน้ ป เชน กิจกรรมที่สนุกสนาน กิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชนที่สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง สรางความ
เอือ้ อาธร ความมีนาํ้ ใจ กิจกรรมสงเสริมวิชาการ เปนตน ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรม สามารถพัฒนาตนเองในดานตางๆ ไมวาจะทางดานบุคลิกภาพ รางกาย
สติปญญา สังคม และจิตใจ รวมทั้งควรจัดกิจกรรมที่เนนความสําคัญของการอยูรวมกันในรั้ว
มหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก เพื่อเปนการเตรียมบุคคลใหเปนบัณฑิตที่ดี ที่มคี ุณภาพ พรอมที่
จะออกไปดํารงชีวิตในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณแบบ
3. จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่ เติมของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญพบวา การจัดกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ ไมควรแกลงใหนองใหม
รับประทานอาหารแปลกๆ ที่เสีย่ งตอการทําใหทองเสีย ควรลดความรุนแรงดานวาจากับรุนนอง
ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม ควรปรับลดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมใหนอยลง และไมสนับสนุนการลงโทษแบบรุนแรงในการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับ
นองใหม ดังนั้น เพื่อใหกิจกรรมที่จดั เปนกิจกรรมเชิงสรางสรรค และสามารถดําเนินกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิเพิม่ ขึ้น ควรมีมาตรการในการใหความปลอดภัยกับนักศึกษาเพิม่ ขึ้น เพราะจากความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาสวนใหญตอ งการความปลอดภัยเปนสําคัญ
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หลีกเลีย่ งกิจกรรมการแกลงนองใหมทั้งทางดานการรับประทานอาหาร และการใชความรุนแรง
ดานวาจา เพื่อจะทําใหผูเขารวมกิจกรรมไมรูสึกเบื่อหนาย และมีความตองการในการเขารวม
กิจกรรม ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวได อีกทั้งรูจกั เคารพสิทธิและเสรีภาพซึง่ กันและกัน
ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายในการพัฒนาดานตางๆ โดยยึดความสนใจของผูรว ม
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดยี ิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของทั้งผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาตอกิจกรรมการ
ประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อาจจะไดรบั
ความคิดเห็นทีม่ คี วามแตกตาง และกวางขึ้น เพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมไดดยี ิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมระหวาง
วิทยาเขต และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อจะไดนําปญหาและแนวทางในการแกไขมาประยุกตใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมดังกลาวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ใหดียงิ่ ขึ้น
3. ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธกี ารการจัดกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญในแตละดาน เชน ดานวิชาการ ดาน
กีฬา ดานบําเพ็ญประโยชนและพัฒนาสังคม ดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน เพื่อจะไดเปนแนวทาง
ในการนําผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแตละดานใหดียิ่งขึน้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถาม
เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนอง
ใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
คําชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม
การประชุมเชียรและรับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ขอความ
กรุณาผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใหครบทุกขอตามความคิดเห็นของทานให
มากที่สุด พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อไดขอมูลนําไปสงเสริม พัฒนา
และปรับปรุงแกไขลักษณะของกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญตอไป
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและ
รับนองใหมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพือ่ การวิจัยครั้งนี้

นางสาวศิริภา จันทรเกื้อ
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ชั้นป

 ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 3

 ชั้นปที่ 2
 ชั้นปที่ 4 และสูงกวา

3. กลุมสาขาวิชา
 มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร
คณะนิตศิ าสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
 วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
คณะการแพทยแผนไทย
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว
โดยพิจารณาตามคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอยที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
1. การแนะนําประวัตคิ วามเปนมาของ
มหาวิทยาลัย
2. การแนะนํานักศึกษาใหรูจักผูบ ริหารของ
มหาวิทยาลัย
3. การแนะนํานักศึกษาใหไปแสดงความเคารพ
และสักการะพระบรมรูปประจํามหาวิทยาลัย
4. กิจกรรมถวายคําปฏิญาณตนเพื่อมอบตัว
เปนศิษย
5. การแนะนําการเรียนและการใชชีวิตนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
6. การจัดการแขงขันกีฬาภายในของนักศึกษา
ระหวางคณะ
7. การจัดพิธีทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม รวมกันระหวางนองใหม รุนพี่
คณาจารย และผูบ ริหาร
8. การจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักศึกษา
9. การใหนักศึกษารองเพลงประจําสถาบันและ
คณะ
10. การเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่
รุนพี่จัดขึน้
11. การชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงคในการ
จัดกิจกรรมใหนกั ศึกษาทราบ
12. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
ระหวางรุนพี่และรุนนอง
13. การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหนักศึกษา
14. การจัดโครงการอบรมจิตอาสาใหนกั ศึกษา

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
15. การมีพี่วากทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
รุนพี่รุนนอง
16. การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทีเ่ ขารวม
กิจกรรมในแตละครัง้
17. การดูแลเอาใจใสนกั ศึกษาเมื่อมีอาการไม
สบายจากการเขารวมกิจกรรม
18. การติดตามนักศึกษาใหมาเขารวมกิจกรรม
19. การจัดกิจกรรมในสถานทีเ่ ฉพาะและมี
ความเหมาะสม
20. การมอบของที่ระลึกใหนกั ศึกษา เชน
สัญลักษณประจําคณะ สมุดบันทึกกิจกรรม
ฯลฯ
21. การจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อใหความรูกับ
นักศึกษา
22. การไหวหรือเคารพรุนพี่ของนักศึกษา เพื่อ
แสดงความออนนอม
23. การจัดกิจกรรมจัดขึน้ หลังเลิกเรียนหรือวัน
เสาร-อาทิตย

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
24. การจัดกิจกรรมใหรุนนองไดพบปะทําความ
รูจักรุนพี่สายรหัส
25. การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อตอนรับ
นักศึกษานองใหม
26. การเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดแสดงความรู
ความสามารถของตนเอง
27. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูคุณคา
ของมิตรภาพ
28. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูและเขาใจสิทธิ
หนาที่ของการอยูรวมกัน
29. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีเจตคติที่ดีตอ
มหาวิทยาลัย
30. กิจกรรมชวยทําใหเกิดความรูสกึ อบอุน
31. กิจกรรมชวยฝกความสามัคคีในหมู
นักศึกษา
32. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
แกปญหาได

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
33. กิจกรรมชวยสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
34. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดพัฒนาตนเอง
ดานสังคม
35. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
36. กิจกรรมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
การศึกษาหาความรูน อกชัน้ เรียน
37. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
38. กิจกรรมฝกความเขมแข็งและอดทน
39. กิจกรรมชวยสงเสริมระบบความเปนพี่นอง
40. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจใน
การเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
41. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษารักคณะ
และมหาวิทยาลัย
42. กิจกรรมเปนการพัฒนาวุฒภิ าวะ
43. กิจกรรมชวยปรับเปลีย่ นบุคลิกภาพของ
บุคคลใหดียิ่งขึน้

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ระดับความคิดเห็น
กิจกรรมการประชุมเชียรและรับนองใหม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

44. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี
45. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรู
ความสําคัญของการตรงตอเวลา
46.กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษามีความกลาหาญ
47. กิจกรรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณ เชน การแลกเปลีย่ นความรู ฯลฯ
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน
48. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรับ
ประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับประเพณีทดี่ ีงาม
ของมหาวิทยาลัย
49. กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษารูจักใหอภัยและ
เสียสละเพือ่ สวนรวม
50. กิจกรรมชวยใหเกิดความเขาใจแนวทางใน
การดําเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. อาจารย ดร. อรรณพ โพธิสุข

หัวหนาสาขาวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร. สุวพร ตั้งสมวรพงษ

อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารย ดร. ราชันย บุญธิมา

อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. รองศาสตราจารย ลัดดา เอกสมทราเมษฐ

อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

5. อาจารย ดร. สิงโต บุญโรจนพงศ

อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย

ภาคผนวก จ
หนังสือตอบรับอนุญาตใหเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอเชิญเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ

ภาคผนวก ช
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.97
2. อํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม “ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการประชุมเชียร
และรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ”
ขอ

คาอํานาจจําแนก (t)

ขอ

คาอํานาจจําแนก (t)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2.83
3.54
2.04
2.12
3.29
3.18
3.90
3.67
4.20
2.61
3.67
2.52
5.20
4.00
6.00
5.28
3.90
9.90
5.77
4.38
7.78
5.20
2.04
9.30
4.06

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

5.20
5.77
13.00
7.78
5.20
5.77
4.18
3.36
4.90
8.00
3.58
5.28
4.06
5.20
3.00
8.00
4.70
5.77
3.61
3.58
3.27
3.27
3.87
2.45
4.38
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ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวศิริภา จันทรเกื้อ

วันเดือนปเกิด

24 มกราคม 2530

สถานทีเ่ กิด

อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

สถานที่อยูปจ จุบัน

544/1 บารอนแมนชั่น ถ. รัชดาภิเษก ซ. 3 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

พ.ศ. 2556

การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

