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มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน
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The purposes of this research were to study and to compare students’ opinions
toward arts and cultural activities at Ramkhamhaeng University in three aspects: having
a knowledge of understanding Thai arts and culture, supporting Thai social value and
preservation of Thai arts and culture. It was classified by gender, period of being a
member club, and a club of arts and culture that students belong to. The samples were
276 students of arts and culture for 5 clubs; a club of Thai musical and dancing art,
a club of local traditional and cultural, a club of Sukhothai country music, a club of
Buddhism and Thai culture and a club of performing arts. The instrument used for data
collection was five rating scale questionnaires with the reliability of 0.95. Arithmetic
mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and Scheffe’ method
were statistically utilized for data analysis.
The research finding revealed that:
1. Students participate in art and culture in each and overall aspects were at
a high level.
2. Male and female students showed no significant differences in art and
culture participation in each and overall aspect.
3. There were significant differences in the opinions between the students with
different period of being a member club in overall aspect and the aspect of having a
knowledge of understanding Thai arts and culture, except the aspect of supporting
Thai social value and preservation of Thai arts and culture.
4. Students with different club belonging have no significant differences to
participate in arts and culture at Ramkamhaeng University in each and overall aspects.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนด
เปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียนในวัยเรียน วัยทํางาน
และวัยสูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวติ และ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนา
ประเทศในกระแสโลกาภิวตั นได จึงเปนหนาที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองจัดระบบการศึกษา
เพื่อผลิ ต บั ณ ฑิ ต อั นพึ ง ประสงค (สํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา. 2551: 30)
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่ตองสนใจกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนพิเศษเพือ่ ใหอยูรอดใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (วิจิตร สินสิริ. 2534: 22) และจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบ
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเปนทรัพยากรที่มีคา และ
สามารถทําประโยชนแกสังคม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 108) ซึ่งเยาวชน นักศึกษา
รวมทั้งบัณฑิตในอนาคต นอกจากจะตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ยังตองมีความสามารถ
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนเกี่ยวกับทักษะการสือ่ สาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับ
ความเสี่ยง การออกแบบ และความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2551: 7) เชนเดียวกับจรัส สุวรรณเวลา (2551: 68) ที่กลาววา บัณฑิตตองมี
ความรูรอบและรอบรู ตลอดจนมีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได นอกจากนี้
การเรียนรูกวางที่ขามสาขาวิชาก็เปนสิ่งทีจ่ ําเปน
วินสตัน และมาสซาโร (มนัส นิลสวัสดิ.์ 2547: 2; อางอิงจาก Winston; & Massaro.
1987: 169) ไดกลาววา กิจกรรมนักศึกษาเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษานอก
ชั้นเรียนที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการไดรับประสบการณทางการศึกษาของนักศึกษา ไดแก
การพัฒนาวุฒิภาวะของนักศึกษา การพัฒนาทักษะดานการจัดการ และทักษะการตัดสินใจทาง
อาชีพ ซึ่งสอดคลองกับชิคเกอริ่ง และรีซเซอร (มนัส นิลสวัสดิ.์ 2547: 2; อางอิงจาก Chickering; &
Raiser. 1993: 468) ที่กลาววา กิจกรรมนักศึกษามีสวนสําคัญในการใหนักศึกษาไดรับประโยชน
ในดานการรูจักตนเอง การสรางความมั่นใจในตนเอง พัฒนาการดานทักษะมนุษยสัมพันธ
ทักษะความเปนผูนํา ความเขาใจโลกของการทํางาน ความเขาใจในธรรมชาติและความแตกตาง
ของมนุษย ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องผูนําและผูต าม การรูจกั รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ซึ่งสอดคลองกับ วิโรจน ถิรคุณ (2543: 89) ที่กลาววา สังคมในรัว้ มหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
แตกตางกันไป สวนหนึ่งเปนผลมาจากองคกรนักศึกษา สโมสร ชมรม หรือคลับ ที่มีการจัดการ
เพื่อเปนการรวมกลุมทํากิจกรรมใหเกิดความสามัคคี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การทํางาน
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รวมกันเปนหมูคณะ การเรียนรู และปรับตัวของนักศึกษา ดังนั้นสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
(2546: 117) จึงมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเติมเต็มใหนักศึกษาเปนบุคคลทีม่ ีความสมบูรณ
เพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สุขภาพพลานามัยที่ดี
จากการวิเคราะหสังคมในปจจุบัน วัฒนธรรมตางชาติที่หลั่งไหลเขามากับกระแส
โลกาภิวัตน รวมทั้งการนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตและดํารงชีวิตที่
ขาดการกลั่นกรองและเลือกใชประโยชนจากวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหเกิดความเสื่อมถอย
ทางดานศีลธรรม คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวิถีชีวิตของคนไทย
นอกจากนี้ยังละเลยไมเห็นคุณคาความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณประจําชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 28-35) ดังนั้นสิ่งสําคัญของคนไทยใน
ปจจุบันคือ การรักษาคานิยมของคนไทยไมเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมชาติอื่น โดยการสราง
ความสมดุลของกระแสสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นของวัฒนธรรมไทย (จรัส สุวรรณเวลา. 2545:
52) ความรูดานศิลปวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางคุณลักษณะของบัณฑิต การเขาใจ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของตนเปนสวนสําคัญในการสรางความสุนทรียใหกับชีวติ เมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงเร็ว มีความวุนวายสับสนจากวิถีชวี ิตใหม ๆ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับนักศึกษา
ใหเขาใจเตรียมจิตใจใหหนักแนน และการรูจ ักที่จะผอนคลายดวยศิลปวัฒนธรรม (สุชาดา กีระนันทน.
2552: 143) นอกจากนี้ยังเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหคนในชาติเดียวกันเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เกิดความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ (สําเนาว ขจรศิลป. 2538: 117) สถาบัน
อุดมศึกษาจึงตองมีการกําหนดพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีหนวยงานสถาบันวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินพันธกิจดานนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาที่ตองสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม (วิจิตร สินสิริ. 2534: 33)
การจัดกิจกรรมไดแก การจัดแสดงสาธิตจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป ดนตรี
การละเลนพื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่น (สํานักงาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2546: 118) จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปน
กรรมการบริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยธาริณี สุขจิตต (2544: 65) พบวานักศึกษาทีเ่ ปนกรรมการบริหารชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมมีความเห็นวาเปนกิจกรรมที่มุงสงเสริม เผยแพร ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมตลอดจนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ ซึ่งกิจกรรมสวนใหญมุงเนนการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพสูง นอกจากนี้คณะทํางานจัดทําแนวทางการทํากิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรม โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา
ไดกลาวถึงกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมวาเปนสวนชวยสงเสริมในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค
ในดานคุณธรรมและจริยธรรมทั้งทางตรงไดแก กิจกรรมที่จัดโดยชมรมศาสนาตาง ๆ และทางออม
ไดแก กิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับการสถาปนาเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 กําหนดใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา กลาวคือ ใหเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนักศึกษาโดย
ไมจํากัดจํานวนและไมมีการสอบคัดเลือกนับตั้งแตไดรบั การสถาปนาขึ้นในปพ.ศ. 2514 จนถึง
ปจจุบัน ไดปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนีย้ ังเพิ่มภารกิจที่ 5 คือ มุงผลิตบัณฑิตที่มี “ความรูคูคุณธรรม” การจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบันมีทงั้ สิ้น 12 คณะ รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2553: 23-29) มี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดย การควบคุมดูแลขององคกรนักศึกษาแบงเปน
4 ดาน ไดแก กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดานวิชาการ และ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมจากการเลือกตั้งของ
สมาชิกบริหารกิจการชมรมจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษา (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2547: 5)
จากการวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยสุพรรณี อินทรบุญสม (2551: 86 - 88) พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา เพราะกิจกรรมนักศึกษาชวยในการสรางความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนในมหาวิทยาลัย
รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม การปรับตัวเขากับสังคม มีการพัฒนาตนเองตามดานทักษะ
ความรูนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนซึ่งเปนทักษะที่ผูเรียนเลือกเองตามความสนใจ และ
ดานการชวยเหลือสังคมเชน การออกคายพัฒนาชุมชนตาง ๆ เปนตน แสดงใหเห็นถึงความสนใจ
ของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม ในสวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มีการสงเสริมคานิยม
ในตัวนักศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของ
ชาติ ตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพือ่ พัฒนานักศึกษาใหมีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรมใหยั่งยืน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2551: 44) จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2553) ไดขอสรุปจํานวนโครงการโดยจําแนกตามประเภท
จํานวนโครงการ และจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการดังนี้
1. กิจกรรมดานวิชาการ
192 โครงการจํานวน 5,871 คน
2. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 67 โครงการจํานวน 1,246 คน
3. กิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
54 โครงการจํานวน 1,098 คน
4. กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
26 โครงการจํานวน 1,952คน
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดสนับสนุนงบประมาณใน
การสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56 ของกิจกรรมทั้งหมด
ซึ่งตางจากกิจกรรมสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 8 ของกิจกรรมทั้งหมด ถึงแม
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมจะมีจํานวนเปนอันดับที่สองรองจากกิจกรรม
ดานวิชาการ แตจํานวนที่นกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมก็มีจํานวนนอย คิดเปน
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รอยละ 19 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมด จากการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษา
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรม เจาหนาที่สถาบันศิลปวัฒนธรรม และอดีตประธานชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปได 3 ดาน คือ
1. ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย จากการสัมภาษณ
อาจารยที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น (สุพรรณี อินทรบุญสม. 2552: สัมภาษณ)
ใหความเห็นวา กิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมตองใชความสามารถเฉพาะดาน มีความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยางลึกซึ้งถึงจะเขาใจและสามารถถายทอดความรูออกเปนรูปแบบการ
แสดงตาง ๆ ได โดยตองใชระยะเวลาในการศึกษาและฝกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถ ความรูที่
ไดรับตองไดรับการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ถายทอดดวยการปฏิบัติเพื่อเปน
แบบอยาง นอกจากนี้ผูศึกษาตองหมั่นศึกษาดวยตัวเองจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ ซึ่งความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมจะมีอยูจาํ กัดมาก นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาตองมีความรูดานศิลปวัฒนธรรม
พอสมควรเพือ่ แนะนําแนวทางและใหคําปรึกษาที่ถูกตอง ถึงแมมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมี
การจัดตั้งชมรมดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําโครงการตาง ๆ แต
ทรัพยากรบุคคลที่จะมาถายทอดความรูใหแกนกั ศึกษาของชมรมในปจจุบันเปนการถายทอด
ความรูจากรุนพี่สูรุนนอง จึงทําใหความรูท ี่ไดรับไมเพียงพอตอความตองการ และมีแรงจูงใจใน
การเขารวมกิจกรรมนอย ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของสมาชิกชมรมวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น (วรัญญา อุนวงศ. 2552: สัมภาษณ) ที่กลาววา การพัฒนาความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ตองอาศัยความสนใจเฉพาะบุคคลประกอบกับการไดรบั การถายทอดความรูจากบุคคลทีเ่ ชีย่ วชาญ
จึงจะพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาไดจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได
2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย จากการสัมภาษณเจาหนาที่สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม (ปทมาภรณ ภุมรารสสุคนธ. 2554: สัมภาษณ) กลาววานักศึกษาสวนใหญมี
พฤติกรรมทางดานคานิยมที่เปลี่ยนไป มีการเลียนแบบพฤติกรรมทางภาษา การแตงกาย และ
การบริโภคอาหารของชาติอื่น จนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยลดลง เชน นิยมแตงกายตาม
แฟชั่นตางชาติ การใชภาษาในการพูดมักใชภาษาไทยผสมกับภาษาตางชาติ และการนิยม
รับประทานอาหารตามหางสรรพสินคาเชน อาหารญี่ปุน อาหารเกาหลี อาหารฝรั่งเศส ฯลฯ
ทําใหมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ความสนใจเกีย่ วกับการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมจึงเปนเรือ่ งที่ลาสมัย
3. ด า นการอนุ รั กษ ศิล ปวั ฒนธรรมไทย จากการสัม ภาษณ อดี ต ประธานชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรม (นิติวุฒิ ทองคํา; และกรกช จดแตง. 2552: สัมภาษณ) กลาวถึงปญหา
การรวมกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญสนใจเรื่องการเรียน
และมีเวลาที่ไมตรงกันซึ่งเกิดจากระบบการเรียน หรือบางกลุมเรียนดวยทํางานดวยเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจ จึงไมมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น ไดแก การฝกซอม
เพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล การทําโครงการเพื่อจัดแสดงสาธิตตาง ๆ และการออก
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คายเพื่อการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน เปนตน ถึงแมจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขา
สมัครเปนสมาชิกชมรมจะอยูในเกณฑทสี่ ูงแตเวลาทํากิจกรรมแตละครั้งมีเพียงคณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมเทานั้น
จากสภาพการณดังกลาวขางตน ผูว ิจัยในฐานะที่เคยเปนสมาชิกเขารวมกิจกรรมชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยเขารวมการจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเปนระยะเวลา 3 ปในชวงที่ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ผูว ิจัยเห็นวาจําเปนอยางยิ่งทีต่ องศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้เพื่อนําผลของการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการปรับปรุงแกไข และเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการพัฒนานักศึกษา และดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาทีม่ ีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรม และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด

ความสําคัญของการวิจัย
ผลจากการทําวิจัยในครั้งนี้สามารถนําขอมูลไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
และสงเสริมการเขารวมกิจกรรมโครงงานชมรมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตามนโยบายหลักดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในการเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย คานิยมของสังคมไทย
และการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 ชมรมดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ชมรม ไดแก ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
และชมรมศิลปะการแสดง รวมทั้งสิ้น 835 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ แบงเปน
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม แบงเปน
1.2.1 1-2 ป
1.2.2 3-4 ป
1.2.3 มากกวา 4 ป ขึ้นไป
1.3 ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด แบงเปน
1.3.1 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
1.3.2 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
1.3.3 ชมรมดนตรีลกู ทุงสุโขทัย
1.3.4 ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
1.3.5 ชมรมศิลปะการแสดง
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจ เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี ผูที่เปน
สมาชิกชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่ผานการเขารวมโครงงานตั้งแต 1 ปขึ้นไปใน 5 ชมรมไดแก
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรีลกู ทุงสุโขทัย
ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย และชมรมศิลปะการแสดง ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. ทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม หมายถึง
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ที่แตละชมรมไดจัดขึ้น
ในแตละปการศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก การจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพื้นเมือง และการจัดกิจกรรมอื่นๆตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิน่ เพื่อเปนการสืบทอดและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
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2.1 ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย หมายถึง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจเรื่องศาสตรหรือพื้นฐานความรูเรื่องศิลปวัฒนธรรมอยางถองแทจาก
บุคคล ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ครูที่ปรึกษาชมรม และรุนพี่หรือสมาชิกชมรม หรือจากแหลงสืบคน
ตาง ๆ ไดแก หองสมุด การจัดการแสดง การจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ จนสามารถนําความรูท ี่
ไดรับฝกปฏิบตั ิใหเกิดความชํานาญ ซึ่งนักศึกษาโดยสวนรวมตองมีความรูความเขาใจดีพอ จึง
จะเห็นคุณคาในการอนุรักษสงเสริมฟนฟู และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณประจํา
ชาติไทย
2.2 ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็น
คุณคา ตระหนัก ความรูสึกหรือ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับการเห็นคุณคา และตระหนักถึงความเชื่อหรือความยึดมั่นที่คนสวนใหญ
ในสังคมไทยยอมรับ ไดแก การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรมการกิน และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ
อยางพอเพียง
2.3 ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษา
และเผยแพรจากการถายทอดความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
มากที่สุด ไดแก จัดการแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี
และการละเลนพื้นเมือง รวมถึงการเขารวมกิจกรรม และชักชวนผูอนื่ ใหเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สมาชิกชมรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง หมายถึง นักศึกษาที่
เปนสมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งที่เปนคณะกรรมการ และสมาชิก
ชมรม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมชมรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา
4. ชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กลุมนักศึกษาทีท่ ําหนาที่จัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจโดยไมมี
คะแนนเขาไปเกี่ยวของ มีวตั ถุประสงคเพือ่ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความพึงพอใจ
ความกระตือรือรนแกนักศึกษา สงเสริม คานิยมในตัวนักศึกษา ทางดานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ เปนชมรมที่เกี่ยวของกับการจัด
แสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพื้นเมือง
การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่น ดังนี้
4.1 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
4.2 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
4.3 ชมรมดนตรีลูกทุง สุโขทัย
4.4 ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
4.5 ชมรมศิลปะการแสดง
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สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาชายและหญิง มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
2. นักศึกษาที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมตางกัน มีทัศนะตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
3. นักศึกษาทีส่ ังกัดชมรมดานศิลปวัฒนธรรมตางกัน มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยเสนอแนวความคิดและหลักการสําคัญตามลําดับดังนี้ ความหมาย
ของกิจกรรมนักศึกษา ปรัชญากิจกรรมนักศึกษา ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาวัตถุประสงค
ของกิจกรรมนักศึกษา ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา ความหมายและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
บทบาทและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา
นักวิชาการการศึกษาหลายทานไดใหความหมายกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะของ
การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของบุคคลเพื่อใหนกั ศึกษามีความพรอมในทุก ๆ ดานอยาง
สมบูรณ กิจกรรมนักศึกษาเปนสวนหนึง่ ที่จะชวยสงเสริมเติมเต็มใหนักศึกษาเปนบุคคลที่มี
ความสมบูรณเพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ เสียสละ มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหรืออีกประการหนึ่งคือ เปนคนที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา
รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545: 6) เพื่อสรางความสนุกสนาน
เพิ่มพูนความรู และสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสนใจ
และความสามารถ โดยอยูในความควบคุมแนะนําของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมตองอยูบน
รากฐานหรือแนวทางที่จะดําเนินการไปสูเ ปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว (สุรีรัตน จีนพงษ.
2548:11; อางอิงจาก Good. 1973. 12) เชนเดียวกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 145)
ที่กลาววากิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่
บังคับใหเรียนในชั้นเรียน กิจกรรมดังกลาวไมไดเปนสวนหนึ่งของคะแนนในวิชาใด ๆ ทําดวย
ความสมัครใจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาและ
นักศึกษาไดจดั ขึ้นเองโดยการนิเทศและดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาชมรมตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 120) ยังให
ความเห็นตรงกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมนักศึกษาวา เปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรงแตนักศึกษารวมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาดังกลาวลวนแลวแตมีประโยชนตอนักศึกษาทั้งสิ้น ดังที่สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 7) ใหความหมายกิจกรรมนักศึกษาวา กิจกรรมนักศึกษา
เปนกิจกรรมที่นักศึกษารวมกันจัดขึ้นนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
อยูรวมกันอยางสันติสุข พัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนาดานความรู ความคิด
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ทัศนคติ คานิยม การเขาใจกฎระเบียบ และประสบการณอันจะสงเสริมทั้งในดานการศึกษาและ
การดําเนินชีวติ อันกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม
สรุปไดวากิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาความรูความสามารถของ
นักศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรในชั้นเรียน ใหเพียบพรอมและสมบูรณ ทั้งดานสติปญญา
รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ โดยนักศึกษารวมกลุมกันดําเนินการจัดกิจกรรมอยางเปน
ระบบตามความตองการเฉพาะของแตละบุคคลดวยความสมัครใจ ซึ่งสถาบันมีหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง

ปรัชญากิจกรรมนักศึกษา
วินสตัน และมิลเลอร (มนัส นิลสวัสดิ.์ 2547: 13; อางอิงจาก Winston; & Miller. 1994:
3) กลาวถึงปรัชญากิจกรรมนักศึกษาวา กิจกรรมนักศึกษาเปนหนาที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ควบคูกับหลักสูตร อาจกลาวไดวากิจกรรมนักศึกษานั้น
เปรียบเสมือนเปนกิจกรรมรวมหลักสูตรของนักศึกษา ในสวนของปรัชญากิจกรรมนักศึกษานั้น
มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณทั้งทางรางกาย อารมณ สติปญญา และมีความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยกระบวนการจากการศึกษา
อยางเปนทางการในชั้นเรียนปกติควบคูไปกับการใหประสบการณนอกชั้นเรียน เชนเดียวกับ
วิจิตร ศรีสอาน (2529: 1-6) ที่กลาววา ภารกิจหลักประการสําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตองมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละสถาบัน
ใหชัดเจนเพื่อการกําหนดกิจกรรมนักศึกษาใหเหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่
พึงประสงคของแตละสถานศึกษา ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 50) กลาววา
สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดแนวปรัชญาเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินงานของสถาบัน โดยมี
แนวคิดของปรัชญากิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
1. สงเสริมใหนักศึกษารูจักตนเองมากขึ้น โดยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา
การเรียน วิชาการ สังคม รางกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะ สูความเปนผูใหญที่
สมบูรณมากขึ้น
2. สงเสริมและชวยเหลือใหนักศึกษาจัดตัง้ กลุมหรือชมรมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
โดยไมคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกตางทางดานการเมือง
3. เปดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานรวมกันเปนทีม สามารถเสนอ
ความคิดเห็น กลาแสดงตน พัฒนาความเปนผูนํา เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนักศึกษา
รูจักการอยูและทํางานรวมกับผูอื่น ฝกหัดการทํางานอยางเปนระบบ และฝกความคิด ตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล
4. อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในดานตาง ๆ เชน
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4.1 จัดหาสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับประชุม อุปกรณตาง ๆ เพื่อการพิมพ
อัดสําเนา การจัดทําปายประกอบตาง ๆ
4.2 ประสานงานกับภาควิชาหรือหนวยงานอื่น ๆ ในสถาบันเพื่อสนับสนุนหรือ
อํานวยความสะดวกใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
4.3 จัดหาอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมที่มีประสบการณดานกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อ
ชวยเหลือใหแนวคิด หรือแนะแนวการจัดกิจกรรมใหสามารถจัดไดอยางเหมาะสม
5. สงเสริมใหนักศึกษารักความเปนไทย มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ
ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรีนาฏศิลปไทย
6. พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพ มีความสามัคคี มีความประพฤติที่
ดีงามสอดคลองกับลักษณะของวัฒนธรรมไทย
7. ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเรียนการสอนและสามารถใช
กิจกรรมเปนเครื่องมือผอนคลายความเครียดจากการศึกษาเลาเรียน
สรุปไดวา ปรัชญากิจกรรมนักศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิต
อันพึงประสงคของสถาบันอุดมศึกษาทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมรวมหลักสูตร
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรในสถาบันตองมีการกําหนดนโยบาย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน

ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในทุก ๆ ดาน และเนน
หลักการทํางานจากการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนและทํางานรวมกันเปนทีม ใหไดบัณฑิตที่
เพียบพรอมดวยคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สมบูรณ รูจ ักปรับตัวและปฏิบตั ิหนาทีใ่ นการทํางาน
อยางเต็มประสิทธิภาพ เพือ่ การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป ดังที่สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 9-10) กลาววา ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญจะมีอายุ 18 - 24 ป เปนวัยผูใหญตอนตน เปนวัย
ที่กําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมตาง ๆ เริ่มตนเขามาสูรวั้ มหาวิทยาลัย
ดวยความสับสน ยุงยาก และลังเลใจ ประกอบกับการดําเนินชีวิตในขณะกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย สวนใหญจะมีอุดมคติสูง มีความปรารถนาอยูในสังคมที่ดีกวา เชื่อกลุมเพื่อน
ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและถูกตองในรั้วมหาวิทยาลัยจะทําใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามีบคุ ลิกภาพเปนตัวของตนเอง และมีความรับผิดชอบมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลมาก
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในชวงเวลาทีศ่ ึกษาอยูในสถาบันการศึกษา การเรียนรู
อาจจะเกิ ด จากการได ยิ น ได ฟง จากประสบการณ ตาง ๆ ที่เ กิ ด ขึ้นทั้ง ในและนอก ชั้ นเรีย น
ปฏิกิริยาตอบโตกับอาจารย เจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ การติดตอพบปะสังสรรคกับกลุมเพื่อน
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คานิยมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นยึดถือปฏิบัติโดยไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อนนักศึกษา และสภาพการใน
สถาบันและสิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้มีผลตอการหลอหลอมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
กลาวไดวานักศึกษาอยูในกระบวนการทีถ่ ูกพัฒนาและสามารถที่จะมีการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม เปนการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีงามไดมาก กิจกรรมนักศึกษาจึงเปน
สวนหนึ่งของชีวติ นักศึกษาที่มีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา เพราะงานดานกิจกรรมเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ เชน การทํางานรวมกับผูอื่น มีโอกาสได
ตัดสินใจ ประสานสัมพันธ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพดานจริยธรรม รูจักการเปนผูนํา และ
การเป นผูต ามที่ ดีใ นสังคม นั กศึก ษาที่ไดรับ ประสบการณใ นการเขารว มกิ จกรรมนักศึกษา
จะเกิดความมั่นใจในตัวเองจากการฝกทักษะ ฝกการทํางานเปนกลุม การแกไขปญหาเฉพาะหนา
การใชเหตุผลในเชิงจริยธรรม การควบคุมอารมณ การเขาถึงชุมชน เปนการพัฒนาตนเองให
เกิดความมั่นใจ เปนสมาชิกที่ดีในสังคม ปกครองตนอยูในระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
อันจะนําไปสูความสําเร็จ ความกาวหนาในการดําเนินชีวติ
นอกจากนี้ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 121-124) กลาวถึง กิจกรรมนักศึกษาวามีความสําคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. ความสําคัญตอนักศึกษา นักศึกษาทัว่ ไปเปนคนหนุม สาวที่มีพละกําลังทั้งทาง
รางกายและความคิด มีความอยากรูอยากเห็น และเปนผูที่มีความหวังดีตอสังคมดวยใจที่บริสทุ ธิ์
กิจกรรมนักศึกษาจะชวยตอบสนองความสนใจและความตองการของนักศึกษา คือ
1.1 กิจกรรมนักศึกษาดานตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ทางดานรางกายและความสนใจ โดยชวยใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชพลังรางกายและความคิด
กระทําในสิ่งทีเ่ ปนประโยชนตอตนเองและสังคม
1.2 ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษา ชวยใหนกั ศึกษาสามารถคนหาอาชีพ
งานอดิเรก และกิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่เหมาะสมกับตนเองได
1.3 กิจกรรมนักศึกษา ทําใหเกิดความสมดุลในดานความรูและความสนใจของ
นักศึกษา เชน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสามารถทํากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จึงทํา
ใหนักศึกษามีความรูและความสนใจ ทั้งในดานวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรม
1.4 การทํากิจกรรมทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและอิริยาบถ
ทําใหนักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียดจากการที่ตองศึกษาเลาเรียนอยางหนัก
1.5 การทํากิจกรรมทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางดานสติปญญา
สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ
1.6 การทํากิจกรรมทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสริมสรางประสบการณในการ
ทํางานดานตาง ๆ
1.7 การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมทําใหนกั ศึกษาเห็นคุณคาของตนเอง
และเกิดความรูสึกนึกคิดที่ดีตอตนเอง
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2. ความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนักศึกษาเปนกระบวนการทาง
การศึกษาทีส่ าํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใชพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มคี วามสมบูรณ
ในทุก ๆ ดานทําใหสถาบันบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา การทํางานรวมกันระหวางอาจารย
และนักศึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา ทําใหนกั ศึกษาเกิดความอบอุน เกิดการเรียนรู
มีความเขาใจตออาจารยและสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ นนดานวิชาชีพ
หลายแหงอาจทําหนาทีใ่ นดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนอยมาก การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ทางดานศิลปวัฒนธรรม เปนการชวยทําใหสถาบันอุดมศึกษาไดทําหนาที่ในดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมนักศึกษายังมีสว นในการเผยแพรชื่อเสียง
และเกียรติคณ
ุ ของสถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี
3. ความสําคัญตอประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา ในแตละปมีนักศึกษาเปน
จํานวนมากออกคายอาสาพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดารยากไร ไดสรางถาวรวัตถุหลายอยาง เชน
โรงเรียน สะพาน ฝายน้ําลน และถังเก็บน้าํ ฝน เปนตน นอกจากนั้นนักศึกษายังไดชวยแนะนํา
ประชาชนในชนบทใหมีความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมแผนใหม การสาธารณสุขและการศึกษา
เพื่อชวยใหชาวชนบทมีความเปนอยูดีขึ้น กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาไดมีบทบาทอัน
สําคัญในการทํานุบํารุง พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมดานกีฬาไดชวย
ใหนักศึกษาซึง่ เปนเยาวชนของชาติ มีรางกายที่แข็งแรง และที่สําคัญคือ กิจกรรมนักศึกษาเปน
กระบวนการทางการศึกษาที่ชวยพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ดานอยางสมบูรณ ทําใหเปนเยาวชน
ที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญยิ่งขึ้น กิจกรรมนักศึกษาจึงนับวามี
ความสําคัญตอประเทศเปนอันมาก
นอกจากนี้ ธิดารัตน บุญนุช (2543: 3-6) ไดกลาวถึงความสําคัญในดานของผลที่
เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษารวมกันทํากิจกรรม ไดแก
1. ดานวิชาการและสติปญ
 ญา กิจกรรมนักศึกษาเปนสวนเสริมสนับสนุนการเรียน
ในชั้นเรียน ถามีการจัดกิจกรรมใหดีแลวก็จะสามารถนําเอาความรูจากชั้นเรียนมาประยุกตเขา
กับสภาพแวดลอมนอกชั้นเรียนได เชน นักศึกษาสาขาวารสารศาสตรอาจจัดทําหนังสือพิมพ
ของสถาบัน นักศึกษาสาขาดนตรีก็จัดกิจกรรมประเภทดนตรี เปนตน ตัวอยางเหลานี้เปนการ
นําการเรียนหรือความรูจากหองเรียนไปประยุกตกบั กิจกรรมนอกชั้นเรียน กิจกรรมแบบนี้จะ
ชวยใหนักศึกษาไดความรูท ี่แตกฉานและไดประสบการณมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทําใหเขาใจบทเรียน
ในชั้นไดดียิ่งขึ้น ดวยกิจกรรมบางอยางยังเปนการผสมผสานความรูหลาย ๆ ดานของนักศึกษา
เชน ถานักศึกษาจะออกสิ่งพิมพดวยนิเวศนวิทยา นักศึกษาจะตองนําความรูดานภาษา
หนังสือพิมพและวิทยาศาสตรมาประยุกตเขาดวยกัน
2. ดานสังคม กิจกรรมนักศึกษาจะชวยสอนและฝกทักษะพิเศษในการติดตอกันใน
สังคมใหแกนกั ศึกษา จะชวยนักศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความเกี่ยวพันกันในสังคม
ชวยใหนักศึกษารูจักปรับตัวและหาโลกของตนเองได การแขงขันในสังคมนั้นสามารถเรียนได
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ทั้งจากในและนอกชั้นเรียน แตโอกาสที่จะสัมผัสจริง ๆ กับการแขงขันนั้นจะมีไดมากกวาโดย
การทํากิจกรรม กิจกรรมเปนหองปฏิบัติการที่มีคายิ่งของการใชชีวติ ในสังคมเพราะกิจกรรมชวย
ใหนักศึกษาเขาใจถึงอิทธิพลและแรงผลักดันของสังคมและวัฒนธรรมตอทัศนคติ คุณธรรม และ
การแสดงออกของแตละคนและของกลุมนักศึกษาในสังคมมหาวิทยาลัย นอกจากนีค้ วามตองการ
พื้นฐานดานการสนับสนุนคุน เคย การคบหาสมาคม และความปรารถนาดีตอกันยังเปนสิ่งที่พบ
ไดในกิจกรรมนักศึกษา
3. ดานการอยูรวมกัน กิจกรรมชวยใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธกันเอง ชวยให
นักศึกษาไดเรียนรูถึงการอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน ประชุมรวมกัน ฝกหัดประสานงานกัน
และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้กิจกรรมยังชวยใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกของกลุม เมื่ออยูในกลุมนักศึกษาจะลดความหางเหิน จะพัฒนาความเขาใจตอ
คนอื่นที่ลึกซึ้งขึ้น และยังเกิดความพอใจที่รูสึกวาเปนคนของกลุมดวย
4. ดานการพัฒนาในตัวนักศึกษา กิจกรรมเปนสิ่งที่ชว ยใหงานดานพัฒนาการใน
ตัวนักศึกษาบรรลุผล จากการที่ทราบลักษณะและภูมหิ ลังของนักศึกษาเกี่ยวกับความสนใจ
สุขภาพ รางกาย และพื้นฐานทางสังคม ก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา
ของนักศึกษาในแตละขั้นได เพราะนักศึกษาแตละคนมีระดับวุฒิภาวะทางสังคมตางกัน มีพัฒนาการ
ดานรางกายและคุณธรรมตางกัน ความเจริญทางสมองที่ตางกัน ความตองการก็แตกตางดวย
ซึ่งสิ่งเหลานี้ทาํ ใหนักศึกษาแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกันออกไป ถานักศึกษามีโอกาสได
แสดงออกก็จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางดานบุคลิกภาพแลว นักศึกษายังไดพัฒนาคุณธรรมดวย
เพราะคุณธรรมเกิดขึน้ ไดจากการเรียนรูและประสบการณภายนอกชัน้ เรียน และจากการประยุกต
กับสภาพการณบางประการ สิ่งเหลานี้ลว นไดมาจากกิจกรรม เพราะฉะนั้นกิจกรรมจึงชวยให
ผูเรียนไดปรับตนเอง ฝกฝนตนเองเพื่อชีวิตในอนาคต
5. ฝกการเปนผูนําและการใชชีวติ ในระบบประชาธิปไตย จุดมุงหมายของการศึกษา
ก็คือ การสรางพลเมืองที่ดีของประเทศ กิจกรรมก็มีสวนชวยในเรื่องนี้ คือ ชวยเตรียมนักศึกษา
เพื่อการมีชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย ชวยใหนกั ศึกษาไดเรียนรูวาการเปนพลเมืองดีนั้น
เปนอยางไร ใหโอกาสไดพัฒนาความเปนผูนําและผูตาม ชวยพัฒนาความกลาหาญที่มีคุณธรรม
ประกอบและรูจ ักรักษากฎและระเบียบตาง ๆ
6. เกิดความรักสถาบันและรักการใหบริการชุมชน กิจกรรมนักศึกษาเปดโอกาส
ใหเกิดการรวมตัวกันเปนเอกภาพในสถาบัน จากการไดติดตอกันฉันทเพื่อนระหวางศิษยและ
บุคลากรอื่นๆในสถาบัน ทําใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน กิจกรรมชวยใหนกั ศึกษาไดรูจกั
ที่จะมีสว นใหแกสถาบันหรือชุมชนที่ตนอยูรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการใหกับสังคม หรือบริการแก
สังคมตอไปดวย
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7. ระบายพลังของนักศึกษา การเรียนในมหาวิทยาลัยนัน้ ตางจากโรงเรียนมัธยม
นักศึกษามีเวลามากขึ้นและอาจจะใชเวลาวางไปในทางที่ไรประโยชนและเปนโทษตอตนเองและ
สังคมได กิจกรรมนักศึกษาจะชวยใหนักศึกษาใชเวลาวางไปในทางสรางสรรค ไดรูจักใชพลังที่
มีอยูในตนไปในทางที่ถูกที่ควร
อาจสรุปไดวา กิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญยิ่งในการพัฒนานักศึกษาใหครบทุกดาน
จากประสบการณตรงในการทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานความคิด
เจตคติ ทัศนคติ พฤติกรรม รางกาย และจิตใจ ตลอดจนความรูค วามสามารถ จริยธรรมคุณธรรม
จากการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม พัฒนาใหเปนบัณฑิตทีเ่ ปนคนเกงและคนดี สามารถใช
ชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถพัฒนาสังคมรวมทั้งประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรือง

วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ทักษะ ประสบการณ อยางมากมาย ซึ่งทักษะ
และประสบการณหลายอยางไมสามารถเรียนไดในชั้นเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการของนักศึกษา เฟรดเดอรริค (พรชุลี อาชวอํารุง. 2525: 121-122;
อางอิงจาก Frederick. 1959: n.d.) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาไว ดังนี้
1. เปนการเตรียมตัวนักศึกษา สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
2. สงเสริมความมีระเบียบวินยั ในตนเอง
3. ใหนักศึกษารูจ ักวิธีการทํางานรวมกัน
4. เพิ่มพูนความสนใจของนักศึกษาใหกวางขวางขึ้น
5. ใหเกิดความสํานึกในการปฏิบัตติ ามขอบังคับและระเบียบแบบแผนตาง ๆ
6. นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาความสามารถพิเศษ
7. สงเสริมแรงขับที่เปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา
8. พัฒนาความสามัคคีในสถาบัน
โดยทั่วไปวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา มีเพียงบางประเด็นที่แตกตางกัน
เนื่องจากมีขอบขายกวางขวาง แตสวนใหญจะคลายคลึงกัน ซึ่งกรรณิกา พิริยะจิตรา (2549: 122)
ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไวดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางทักษะ ความรู และประสบการณทางดานวิชาการใหแกนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนา รางกาย จิตใจ อารมณ ในการที่จะอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมี
ความสุข
3. เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเพิ่มพูนความสนใจในการทํา
กิจกรรม
4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันในการทํางานรวมกับผูอื่น
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5. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ไดนําความรูและประสบการณไปประยุกตใช
ในงานกิจกรรมนักศึกษา กอใหเกิดประโยชนแกสังคม
6. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเห็นคุณคา รูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
7. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษา
8. เพื่อเตรียมนักศึกษาใหพรอมที่จะไปประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 7) ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรม
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยไดกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมไว ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาตัวนักศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทั้งในดานบําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬา และสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา
3. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไวซึ่งคานิยมในตัวนักศึกษาทางดาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณอนั ดีงามของชาติ
4. เพื่อใหนักศึกษานําความรูท างดานวิชาการและบริการไปสรางสรรค และพัฒนา
สังคมใหมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานถาวรวัตถุและการดําเนินชีวติ ของประชาชน รวมทั้ง
เสริมความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณตรงในสภาพที่เปนจริงของสังคม
อันจะกอใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีจิตสํานึกทีถ่ ูกตองดีงาม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ สังคม
6. เพื่อเสริมสรางคานิยมดานความรวมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อสวนรวม
ฝกการเปนผูน ําและผูตามที่ดี รูจักวางแผน การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะ
7. เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
8. เพื่อเผยแพรชอื่ เสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
สรุปไดวา วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาจัดดําเนินการขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่พึงประสงค สงเสริมใหไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดแก ดานสติปญญา
ดานรางกาย ดานอารมณ ดานจิตใจ ดานสังคม ดานบุคลิกภาพ โดยเฉพาะดานคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการอยูรวมกันของคนในสังคมปจจุบัน การพัฒนาดานตาง ๆ นั้น
เกิดจากการทํากิจกรรมจากประสบการณตรงตามสภาพความเปนจริงเพื่อเปนการปูพื้นฐานการ
เรียนรูกอนการทํางานจริงในอนาคต เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถเปนไดทั้งผูนําและ
ผูตามที่ดี รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม เปนบุคคลที่ดีที่สามารถพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศชาติของตน
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ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรม โดยปาคารส
(พรชุลี อาชวอํารุง. 2525: 123; อางอิงจาก Prakash. 1969: n.d.) ไดแบงกิจกรรมนักศึกษาใน
ตางประเทศโดยแบงตามเนื้อหากิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมดานสงเสริมการติดตอสื่อสาร เชน ปาฐกถา การอภิปราย การโตวาที
เปนตน
2. กิจกรรมเพื่อการแสดง เชน การแสดงละคร เปนตน
3. กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ เชน จัดงานรื่นเริง เตนรํา และทัศนาจร เปนตน
4. กิจกรรมทางดานกีฬา และดนตรี
5. ชุมนุมทางวิชาการ เชน ชุมนุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา เปนตน
6. กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห เชน ชวยเหลือชุมชน การชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก
และผูประสบภัย เปนตน
สถาบันอุดมศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย (2541: 10) ไดแบงประเภทของกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมสวนกลาง อันไดแก องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมวิชาการ อันไดแก ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เชน ชมรมภาษาอังกฤษ
และชมรมคอมพิวเตอร
3. กิจกรรมกีฬา อันไดแก ชมรมกีฬาประเภทตาง ๆ เชน ชมรมฟุตบอล และชมรม
กรีฑา เปนตน
4. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม อันไดแก ชมรมศิลปะหรือชมรมวัฒนธรรม เชน
ชมรมดนตรีไทย และชมรมอีสาน เปนตน
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อันไดแก ชมรมกิจกรรมเพื่อการชวยเหลือสังคม เชน
ชมรมคายอาสาพัฒนา และชมรมอนุรักษฯ เปนตน
6. กิจกรรมนันทนาการ อันไดแก กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน
การสรางสรรค การออกกําลังกาย การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และการเลนกีฬาเฮฮา เปนตน
ซึ่งคลายคลึงกับ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 127) ไดแบงกิจกรรมออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมสวนกลาง
2. กิจกรรมวิชาการ
3. กิจกรรมกีฬา
4. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
6. กิจกรรมนันทนาการ
7. กิจกรรมการเมือง
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สรุปไดวา การจัดกิจกรรมหลัก ๆ มีดังนี้ กิจกรรมสวนกลาง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
การเมือง เปนตน เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายแตมุงเนนพัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ โดยการจัดกิจกรรมรวมกันเปนกลุม เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ความหมายและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
ความหมายของคําวา ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมในเชิงศิลปะ ศิลปะคือสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เปนผลพวง
หรือภาพสะทอนของวัฒนธรรม ศิลปะอาจเปนวัตถุหรือเปนปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งที่
เหลือตกทอดอยู หลังจากที่วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ศิลปะจึงเปนสิ่งที่มี
คุณคาอยางหนึ่งในสังคม ในอันที่จะสืบคนจากศิลปวัตถุหรือศิลปะทีเ่ ปนปรากฏการณ เพื่อแสวงหา
ความรูสึกนึกคิดและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมแตละชวงเวลา (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2548: 46)
ศิลปวัฒนธรรม เปนคําที่ประกอบดวย คําวา“ศิลปะ” และคําวา“วัฒนธรรม” มีความหมาย
ดังนี้
นักวิชาการหรือศิลปนหลายทานใหความหมายเกี่ยวกับศิลปะที่แตกตางกัน ดังนี้
เฮอรเบอรท รีด (กิติมา อมรทัต. 2530: 18; อางอิงจาก Herbert Read. 1931. n.d.) ใหความหมาย
ของศิลปะวา เปนการพยายามที่จะสรางสรรครูปลักษณความพึงพอใจขึ้นมา และรูปลักษณะ
นั้นกอใหเกิดอารมณ รูสึกในความงาม ซึ่งเกิดเปนความพึงพอใจไดก็ตอเมื่อประสาทสัมผัสของ
เรารูสึกชื่นชมในเอกภาพ สวนพีระพงษ กุลพิศาล (2546: 35) กลาววา ศิลปะในภาษาอังกฤษ
เขียนวา art มาจากคําวา arti arte ในสมัยฟนฟูศิลปะวิทยาของอิตาลี คําวา arti หมายถึง สํานัก
ชาง (Craft guild) Arte หมายถึงความมีฝมือ มีความรูในวัสดุตา ง ๆ ทีศ่ ิลปนใช เชน การผสมสี
การรองพืน้ คํานี้ยังหมายรวมถึงความชํานาญในการใชวสั ดุตาง ๆ เพื่อผลิตใหเกิดเปนภาพลักษณ
ขึ้นมา ใหใกลเคียงธรรมชาติ ในขณะที่ชลูด นิ่มเสมอ (2531: 1) ใหความหมายวาศิลปะคือ สิ่งที่
มนุษยสรางขึน้ มาไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชนเดียวกับ ฉัตรชัย อรรถปกษ (2548: 9)ที่
ใหความหมายวา ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ
ความประทับใจ ความสะเทือนใจ ตามทักษะของแตละคน เพื่อความงามและความพอใจ
อาจสรุปไดวา ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเกิดอารมณและความรูสึกทาง
ประสาทสัมผัส เกิดเปนความสุนทรียภาพ ความงาม ความประทับใจ และความสะเทือนใจ
ศิลปะจึงไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
สวนคําวาวัฒนธรรม ที่ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมซึ่งองคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) จัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ในป พ.ศ.2525
ใหคํานิยามของวัฒนธรรมวา เปนผลรวมของลักษณะอันเดนชัดในทางจิตใจ วัตถุ ปญญา และ
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อารมณ ซึ่งเปนคุณลักษณะของสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมไมไดครอบคลุมเฉพาะศิลปะและวรรณคดี
เทานั้น แตยงั คลุมไปถึงวิธดี ําเนินชีวิต สิทธิพื้นฐานของมนุษย ระบบคานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อของมนุษยดวย (กอ สวัสดิ์พาณิชย. 2530: 5) นอกจากนี้บารนาว (วิเชียร
รักการ. 2529: 28; อางอิงจาก Barnouw. 1963: 2) ไดใหความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมวา
เปนวิถชี ีวติ ของชนกลุมหนึ่ง เปนรูปแบบทั้งสิ้นของกระสวนพฤติกรรมของการเรียนรูที่คอนขาง
จะมีลักษณะเปนพิมพเดียวกัน ซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนหนึ่งโดยอาศัยภาษาและ
การเลียนแบบเปนสื่อ ทํานองเดียวกับ สําเนาว ขจรศิลป (2538: 189) ทีใ่ หความหมายวัฒนธรรมวา
เปนวิถชี ีวติ ของคนในสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบตั ิและการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึก
คิดในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจซาบซึ้ง ยอมรับ และเขาใจการ
ปฏิบัติรว มกัน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมนั้น ๆ ในขณะที่ วิเชียร รักการ
(2529: 26) ใหความหมายวา เปนสิ่งที่แสดงความเปนชาติ และเปนเอกลักษณทไี่ ดรับการตกทอด
จากบรรพบุรษุ ทําใหสังคมไทยแตกตางจากชนชาติอนื่ เชน ภาษาที่ใช นิสัยใจคอ ความรูสึก
นึกคิดของคนในสังคม เปนตน
อาจสรุปไดวา วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เปนเอกลักษณของสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งแตละสังคม
จะมีความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นใหเปนแบบ
แผนการประพฤติปฏิบตั ิ ครอบคลุมวิถีชวี ิตทุกอยางในการดํารงอยูของสังคมนั้น ๆ
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
วัฒนธรรมเปนวิถีชวี ิต จิตวิญญาณ และความดีงามที่ผสานสัมพันธกบั ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร ภูมิปญญา ความเชื่อ และทุนตาง ๆ ในชุมชนและสังคม วัฒนธรรมเปน
คุณคาเชิงนามธรรมที่มีมิตซิ ับซอนและมีพลวัต มีศิลปะ ประเพณี พิธีกรรม เปนภาพสะทอนที่มี
คุณคาในเชิงรูปธรรม (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2546: 19) ดังนั้นศิลปะจึงเปนเครื่องสรางสุนทรียภาพ
ชวยใหบุคคลหลุดพนจากวงเวียนของวัตถุ ผูที่ไดรับการศึกษาดีหรือศึกษิต ควรมีสุนทรียภาพใน
ความคิด การกระทํา และการแสดงออก อุดมศึกษาที่ขาดศิลปะจะทําใหผูรับการศึกษาติดอยู
กับองคความรู และการใชความรู โดยดอยการเห็นภาพรวม หรือเปาหมาย หรือผลสัมฤทธิ์ และ
ผลกระทบในวงกวาง อุดมศึกษาจึงขาดศิลปศึกษาไมได ทํานองเดียวกันกับการขาดจริยศึกษา
ไมได (จรัส สุวรรณเวลา. 2545: 85) หนาที่ของการศึกษาจึงถือวาเปนการถายทอดวัฒนธรรม
ของสังคมไปสูเยาวชน เนือ้ หาของหลักสูตรแทบทั้งหมดเปนเรื่องของวัฒนธรรมหรือเปนการ
ประมวลความรูที่สังคมตองการผนวกเขากับวัฒนธรรมเพื่อทําใหเยาวชนเปนผูรอบรู มีความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการหลายทางตามที่สังคมตองการ อีกทั้งเปนการสรางคานิยม และทําให
นักศึกษาซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชาติ (กอ สวัสดิพ์ าณิชย. 2530: 29)
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อาจสรุปไดวา ศิลปวัฒนธรรม คือความงามในสังคมทั้งดานรูปธรรมและนามธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาชวยสรางใหนักศึกษาเกิดสุนทรียภาพอันดี
งามทั้งดานความคิด การกระทํา และการแสดงออก ที่สังคมตนยอมรับ นักศึกษาที่เห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมจะเปนผูท ี่มีวิชาความรู และรอบรูหลายดานเหมาะกับเปนผูพัฒนาสังคม

บทบาทและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจของทุกคน
ทุกสาขาวิชา ทั้งการสืบทอดผานชีวติ ที่มีปฏิสัมพันธตอกัน ทํางานรวมกัน ผานกระบวนการศึกษา
ผานการเผยแพรวัฒนธรรมเปนฐานหลักของทุกศาสตร การพัฒนาทุกศาสตรจึงจําเปนตอง
พัฒนาบนฐานของวัฒนธรรม เปนประการสําคัญ (วิรณ
ุ ตั้งเจริญ. 2546: 19) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยตองปรับวิสยั ทัศนและความเขาใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ของศิลปวัฒนธรรม ใหมองเห็นวัฒนธรรมที่เปนคุณคา วิถีชวี ิต และภูมิปญญา ที่มีปฏิสัมพันธ
กับบริบทตาง ๆ มองเห็นภาพสะทอนหรือปรากฏการณทางวัฒนธรรม มองเห็นแกนหรือสารัตถะ
ซึ่งลวนแตมคี ณ
ุ คาที่หลากหลายแตกตางกัน รวมทั้งมีภารกิจ และสรางทุนทางวัฒนธรรมรวมกัน
2. มหาวิทยาลัยตองสรางวัฒนธรรมองคกร (corporate culture) วัฒนธรรมของสังคม
แหงการเรียนรู การคนควาวิจัย การแสวงหาความรู วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม
วัฒนธรรมของการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพบนรากฐานทางสังคม ชุมชน และภูมิปญญา
วัฒนธรรมของรสนิยมและสุนทรียะในการดํารงชีวิต วัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให
มหาวิทยาลัยเปนแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม
3. มหาวิทยาลัยตองผลักดันการคนควาวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม ทีส่ ัมผัสกับ
ความเปนจริง ชุมชน สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและศิลปะในมุมกวาง มิติซอนและพลวัตของ
วัฒนธรรม การวิจัยทางวัฒนธรรมที่เปนฐานเชื่อมโยงกับศาสตรและองคความรูตา ง ๆ การวิจัย
ที่เปนมรรคเปนผล ทั้งการสรางองคความรู การสืบทอดภูมิปญญา และการสะทอนกลับไปสู
การพัฒนาชุมชนที่เขมแข็ง (civil society)
4. กระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาไปสูกระบวนการเรียนการสอนที่
ผสานสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมชุมชน และวัฒนธรรมหลักในสังคม ใหสังคมไทย
และวัฒนธรรมไทยยืนอยางสงางามในสังคมโลก
5. กระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ตองผานการเรียนรูทั้งในระบบ
นอกระบบ และกิจกรรมตาง ๆ ที่ผสานสัมพันธกับวัฒนธรรมในชุมชนและสังคม
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6. สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ตองทําหนาที่เปนแมงานในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกับคณะวิชาตาง ๆ สังคม และชุมชน เปนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีวิสัยทัศนเขาใจสารัตถะของวัฒนธรรม กระบวนการอนุรักษ สืบสาน และ
สรางสรรคอยางคมชัด
หากพิจารณาเรื่องการศึกษาทั่วไปที่จะมีบทบาทเกี่ยวกับความเปนไทยคงตองจัดการ
ใหเกิดผลในนักศึกษาและบัณฑิตในหลายชั้น หลายลักษณะ (จรัส สุวรรณเวลา. 2545: 87-88)
ดังนี้
1. สรางความตระหนักและมุงมั่นในการเรียนรูและเขาใจความเปนไทย เห็นความสําคัญ
และบทบาททีพ่ ึงมีในการใชชีวติ ในปจจุบนั และอนาคต
2. ใชความรูค วามเขาใจในความเปนไทยในชีวติ ของตนดานตาง ๆ สามารถใชประกอบ
และปรับการใชความรูและวิชาชีพของตนใหเหมาะสมกับสภาพความเปนไทยในสังคมได คือการ
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ตองทําไดจริงในสภาพแวดลอมอยางไทย
3. ตองปรับเปลีย่ นเจตคติ (attitude) มุมมองความเปนไทยในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ (2543: 5) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิรูป
โครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา รูปแบบการจัดกลุมอุดมศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพ
ปจจุบัน ในหัวขอศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่เกีย่ วกับดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. มุงพัฒนาผูเรียนใหตระหนัก มีจิตสํานึก มีความภูมิใจในความเปนไทย สงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อยกระดับอารยธรรมของ
ประเทศ
2. บูรณาการความรูที่มีอยูในบุคคล ความรูระหวางบุคคล ความรูที่เชือ่ มโยงระหวาง
บุคคลกับสังคม ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดยการประยุกตใชความรูและ
ภูมิปญญาเหลานี้ไวในกระบวนการเรียนการสอน
3. สรางสรรคและปลูกฝงคานิยมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ดงี าม ทั้งวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอันเปนสากล เพือ่ ใหคนไทยเปนผูที่มีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวติ
4. รวมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในสังคม ในการจัดการศึกษา อบรม การแสวงหา
ขอมูลขาวสาร ความรู และเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ
การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเปนการจัดแสดง สาธิต จัดนิทรรศการ
หรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป ดนตรีไทย การละเลนพื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและทองถิ่น การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆเชน วันสงกรานต วันลอยกระทง
วันเขาพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
(วิทยากร เชียงกูล. 2546: 118)
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จากการสัมมนาวิชาการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และโครงการบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2550: 84-96) ไดรวบรวมทรรศนะจากผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เกี่ยวกับเรือ่ ง
การกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวตั น หรือกระแส
วัฒนธรรมขามชาติ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหาร
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 84-86)
1. กําหนดยุทธศาสตรในการศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยตองศึกษาใหรวู ากระแสการคุกคามจากศิลปวัฒนธรรมขามชาติ
ไรพรหมแดน ภายใตระบบทุนนิยม โลกาภิวัตนทวี่ านั้นมีลักษณะเปนอยางไร เชน ตัวตนของ
กระแสศิลปวัฒนธรรม พลังของกระแสมีมากนอยอยางไร รูปแบบ ชนิด ประเภทของศิลปะ
ดังกลาว เปนตน
1.2 ตองวิเคราะหสังเคราะหใหเห็นเหตุผลอยางชัดเจนวาทีก่ ระแสศิลปะดังกลาว
เปนอยางนั้น ๆ เปนเพราะอะไร มีอะไรเปนเงื่อนไขปจจัยกระบวนการใหเกิดขึ้น หรือเขามามี
อิทธิพล มีขั้นตอนอยางไรตองศึกษาใหเห็นเหตุผลอยางชัดเจน
1.3 ตองศึกษาใหชัดเจนวา ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตอศิลปวัฒนธรรมไทย มีลักษณะ
อยางไร เกิดกับใคร เกิดเมื่อไหร เกิดที่ไหน และกระทบตอลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดว ยหรือไม
1.4 ศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการแกปญหาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวา
ควรจะแกปญหาดวยวิธีอยางไร
2. กําหนดยุทธศาสตรในการนําเอาผลการศึกษาวางแผนแมบท หมายถึง การวางแผน
แมบทในการตั้งรับและดําเนินการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความเขมแข็ง ดังนี้
2.1 นําผลการศึกษามาเปนรากฐานกําหนดนโยบายดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของรัฐใหชัดเจน
2.2 นําแนวทางความเปนไปไดในการแกปญหา ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นในขอ
ที่ 1 มากําหนดแนวทางการดําเนินงานทางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐใหชัดเจน
พรอมทั้งแนวทางการใชจายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบาย
2.3 นําเงื่อนไข ปจจัย กระบวนการ อิทธิพล ที่ศึกษาไดในขอที่ 1 มาใหหนวยงาน/
องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นําไปใชวางแผนการดําเนินงานตามนโยบายอยางจริงจัง เชน
เงื่อนไขของวัฒนธรรมตะวันตกทีเ่ ขามาในประเทศ เงื่อนไขที่วฒ
ั นธรรมของไทยออนแรงลง เปนตน
2.4 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐนําเอาแนวทางที่ศึกษาไดในขอที่ 1 มาวางแผน
สงเสริมหรือทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ภาครัฐเปนเพียงผูหนุนเสริมเทานั้น
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2.5 ใหทุกระบบและกลไกภาครัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
พรอมทั้งกําหนดงบประมาณคาใชจาย และเปาหมายที่ตองการบรรลุใหชัดเจน
3. กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการตามนโยบาย และแผนแมบทที่กําหนดไว
หมายถึง การดําเนินงานในการตั้งรับและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความเขมแข็งขึ้น ดังนี้
3.1 กําหนดใหองคกรภาครัฐปฏิบัตติ ามนโยบาย แผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
ที่กําหนดไวอยางตอเนื่องจริงจัง
3.2 กําหนดมาตรการการดําเนินงานที่เปนสากลและใหมีการใชงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอตอความตองการของแผนหรือโครงการนั้น ๆ
3.3 สรางกระบวนการบูรณาการในการดําเนินงานเพื่อลดความซ้ําซอนและสงเสริม
ใหเกิดความเปนเจาของวัฒนธรรมแกทุกฝายที่รวมกันดําเนินงาน
3.4 คืนความรู ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ ความเปนเกียรติยศ ที่เกิดขึ้นแก
ชุมชน สังคมไปพรอมๆ กับการดําเนินงาน ลดความเปนราชการและรัฐบาลใหหมดไป
4. กําหนดยุทธศาสตรประกันคุณภาพการดําเนินงานโดยการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน หมายถึง การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการทั้งผลในเชิงกระบวนการ
และผลในเชิงของโครงการแบบติดตามตลอดเวลา ดังนี้
4.1 ใหองคกรภายนอกติดตามประเมินผล และนําผลคืนแกชุมชนหรือผูดําเนินการ
ตลอดเวลา เพื่อการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ตองประกาศมาตรฐานการดําเนินงานดานนี้ใหชัดเจน มีการใหรางวัลยกยอง
เชิดชูเกียรติ และลงโทษหากกระทําใหเกิดความเสียหาย
4.3 ใหมีการสรางคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ตอบุคคล องคกร ที่ดําเนินงาน
เรื่องนี้วาเปนผูมีคุณคาความดีงาม เปนแบบอยางแกสังคม เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สภาพสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันของสังคมไทยไดรับเอาศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ
เขามาอยางมากมาย เนื่องจากปจจุบันในยุคโลกาภิวตั นเทคโนโลยีและสื่อตาง ๆ เปนสิ่งที่มีอยู
มากมาย เชน สื่อโทรทัศน อินเทอรเนต เปนตน ทําใหเกิดการพบเห็นวัฒนธรรมจากตางประเทศได
โดยงาย การที่วัฒนธรรมตางชาติถูกเผยแพรไปทั่วโลกนั้นเปนสิ่งปกติ เนื่องจากแตละประเทศ
ตางก็อยากสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของตนใหชาวโลกรับรู เชนเดียวกับประเทศไทยที่
ตองการอยากจะประชาสัมพันธประเทศโดยการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวทัว่ โลกมา
เที่ยวประเทศไทยก็เพื่อที่จะไดทําใหโลกรูวาวัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่งดงามและยังเปน
การเพิ่มศักยภาพของการทองเที่ยวอีกดวย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนสถาบันอุดมศึกษาที่นอกจากจะมุงเนนในดาน
วิชาการยังมีภารกิจอีกดานหนึ่งคือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหอยูคูกับสังคมไทยตลอด
สวนการกําหนดยุทธศาสตรในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมนั้นไดกําหนดไว ดังนี้ (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 88)
1. การจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน การ
จัดทําโครงการฝกซอมดนตรีพื้นบาน หรือแมแตการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่มีความสําคัญ
ตลอดทั้ง 12 เดือน ทั้งนี้เพือ่ ทําใหนกั ศึกษาไดตระหนักและสํานึกถึงวัฒนธรรมที่ดงี ามของตนเอง
2. สงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมที่ถูกตองของตนเอง โดยมีการทํากุศโลบายให
นักศึกษา เชน การประกวดการแตงกายแบบไทยที่ถูกตอง การประกวดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ในดานตาง ๆ เปนตน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ยุคนี้เปนยุคโลกไรพรมแดน การทะลักเขามาของศิลปวัฒนธรรมตางชาติมีมาก ทั้งดี
และไมดี สถาบันการศึกษาจะทําอยางไรที่จะใหเยาวชนไทยมีภูมิตานทานที่จะเลือกรับสิ่งที่ดี
ในขณะเดียวกันตองรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยดวย แนวทางที่จะนําไปสูการตั้งรับและ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็งประกอบดวย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2550: 94)
1. การสรางสิ่งแวดลอมภายในสถาบันใหสะทอนถึงความเปนไทย เชน
1.1 ลักษณะของอาคารอาจมีบางสวนคงรูปทรงไทยไว โดยเฉพาะอาคารของ
ศูนยศิลปวัฒนธรรม ภายในอาจมีการแสดงนิทรรศการวิถีชีวติ ของคนไทยในภาคตาง ๆ ทีส่ ถาบัน
ตั้งอยู
1.2 การสรางสวนไมไทย รวมไปถึงการปลูกสมุนไพรไทย
1.3 จัดใหมีลานกิจกรรมการละเลนไทย
2. การสงเสริมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ดังไดกลาวแลวในเรือ่ งการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลสําคัญ ๆ ของไทย ไดแก วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันสงทายปเกา
ตอนรับปใหมแบบไทย เปนตน
4. สนับสนุนและชื่นชมนักศึกษาที่มบี ุคลิกภาพไทย ใหมีโอกเสแสดงออกและเปน
ตัวแทนสถาบันในโอกาสตาง ๆ
5. สถาบันการศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
มากขึ้น
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วิทยาลัยเซนตหลุยส
สถาบันการศึกษา ตองดําเนินการปลุกกระแสความรักศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให
เกิดขึ้นในกลุม นักศึกษา และแผขยายไปในสังคมใหได โดยใชกลยุทธตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองอาศัยสื่อและหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่มคี วามสามารถ
ในดานนี้อยูแลวพรอม ๆ กับการดําเนินการอื่น ไดแก (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 95)
1. กําหนดระเบียบในการดําเนินชีวติ ของนักศึกษาอยางเขมงวด เชน
การแตงกาย ความประพฤติ โดยปลูกฝงตั้งแตเริ่มเขาเรียน และมีการติดตามอยางตอเนื่อง
2. สรางบรรยากาศในสถาบันการศึกษาใหเอื้อตอการใชวฒ
ั นธรรมไทย
3. จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะไทยในสถาบันการศึกษา และใหความรวมมือกับภาครัฐ
ภาคเอกชนภายนอกสถาบันอยางสม่ําเสมอ
4. ทุกสถาบันควรมีเอกลักษณของตนเอง หรือเรียกวาวัฒนธรรมองคกร เชน เรื่อง
การทักทายกันดวยการไหวซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ทุกฝาย เพือ่
การเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา อีกทัง้ ควรปลูกฝงใหนักศึกษาทักทายกันดวยการใหรุนนอง
ไหวรุนพี่ และผูที่ไดรับการไหวตองรับไหว
5. ควรใหอาจารย และเจาหนาที่แตงกายดวยผาไทย อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
เพื่อเปนการบงบอกถึงความเปนไทย
6. เนนเรื่องการแตงกายที่ถูกตองตามกาลเทศะ
7. จัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชน การประกวด
มารยาทไทย การแตงกายงามตามแบบไทย
8. การจัดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
9. การสรางตัวอยางบุคคลที่มชี ื่อเสียง ซึ่งปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมไทยและชื่นชอบศิลปะ
ของไทย
10. การใหความสําคัญ โดยการยกยองการเชิดชูศลิ ปวัฒนธรรมในทุกโอกาสทีส่ ามารถ
ทําไดในกิจกรรมของสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ยุทธศาสตรทกี่ ําหนดไวคือ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางสรรคความเขมแข็งทางวัฒนธรรม การดําเนินงานนั้นควรจะมีเปนแผนงาน
ดานตาง ๆ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 89)
1. แผนงานอนุรกั ษดานเอกลักษณไทย เพือ่ เปนการสรางความภาคภูมิใจแกนักศึกษา
และประชาชน จึงควรใหมีการอนุรักษสิ่งที่เปนเอกลักษณของไทยไว เชน การใชภาษาไทย
และตัว เลขไทย มารยาทไทย อาหารไทย ประเพณีไ ทย ดนตรี ไ ทย นาฏศิ ล ปไ ทย และ
สถาปตยกรรมไทย
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2. แผนงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของคนไทย เพื่อใหหลักธรรมทาง
ศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ และพัฒนาวิถีชวี ิต พัฒนาคานิยมจากวัฒนธรรมบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ไปสูการมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม และมีจิตสํานึกตอหนาที่ใหแตละคน
สามารถทํางานและดํารงชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข
3. แผนงานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมใหมี
การศึกษา รวบรวมองคความรูของภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมพื้นบานกลุมตาง ๆ แลวเผยแพร
ดวยวิธกี ารตาง ๆ รวมทั้งใหบรรจุไวในหลักสูตร ใหมีการศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนไดเขาใจ เห็นคุณคา และยอมรับซึ่งกันและกัน มีการเลือกสรร
และปรับปรุงไปใชในชีวติ ปจจุบันและอนาคต
4. แผนงานสงเสริมศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยใชการวิจัยอยาง
มีสวนรวม เพือ่ พัฒนาศักยภาพของประชาชนใหเรียนรูบริบทของชุมชนตนเอง รูจุดดี จุดดอย
รูโอกาส และปญหาอุปสรรคของชุมชนตนเอง เพื่อหาทางแกปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
ไปอยางถูกทาง เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน และนําไปสูความรัก ความภูมิใจในทองถิ่น ไมทิ้งถิ่น
ไปสรางความแออัดในสังคมเมืองตอไป
5. แผนสงเสริมวัฒนธรรมกับการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมใหมีการนําความรูและวิธีคิด
ตลอดจนแบบแผนวิถีชีวิตไทย เปนฐานในการพัฒนาการทองเที่ยว ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑ
OTOP เพื่อจําหนายสรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชน อันเปนการสงเสริม การทองเที่ยว
6. แผนการลงทุนทางวัฒนธรรมและสรางเครือขายทางวัฒนธรรม เพื่อขยายขอบเขต
การมีสว นรวมในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เทศบาล และวัดตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนการลงทุนดานการจัดสรางพิพิธภัณฑวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการศึกษา
เรียนรูของนักศึกษา
อาจสรุปไดวา บทบาทและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบัน
อุดมศึกษาถือเปนภารกิจอีกดานหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ แตจะกําหนดเปน
ยุทธศาสตรลกั ษณะไหนขึน้ อยูกับการบริหารจัดการของแตละมหาวิทยาลัยแตมีความสอดคลอง
และคลายคลึงกัน คือ ทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดหนวยงานที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ทั้งเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การสงเสริมใหผูบริหาร คณะครูอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม คานิยม และภูมิปญญาไทย ทั้งภายในและภายนอก
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไปยังองคกร หรือชุมชนอื่น ๆ โดยรอบ
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ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
เพศ
เพศ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอนักศึกษาในเรื่องของความแตกตางดานพื้นฐานทาง
กายภาพและสภาวะทางอารมณ อาจสงผลตอการไดรบั ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาที่แตกตางกันได เชน สมัคร ภูมิเขต (2551: 71) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 อาจเปนเพราะวา
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความแตกตางกันโดยพื้นฐานทางกายภาพและสภาวะทาง
อารมณอยูแลว และรวมทั้งวัยของนักศึกษาที่กําลังอยูในวัยรุนเต็มตัว มีความเปนตัวของตัวเองสูง
จึงอาจสงผลตอการเขาถึงประโยชนที่แทจริงของกิจกรรมที่เขารวมไดแตกตางกัน เชน ในดาน
เสริมสรางความรูและวิชาการ นักศึกษาชายอาจเขาถึงและไดรับประโยชนจากกิจกรรมที่เขารวม
ไดนอยกวานักศึกษาหญิง เพราะโดยธรรมชาติแลวนักศึกษาชายจะมีความละเอียดและอดทน
นอยกวา ในขณะที่นักศึกษาหญิงจะมีความพยายาม ความมุงมั่นในการเรียนรูทางวิชาการและ
อดทนตอการเรียนรูมากกวานักศึกษาชาย ในดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกัน นักศึกษา
หญิงอาจมีความละเอียดออนในอารมณและเขาใจความรูสึกของผูอื่นไดมากกวานักศึกษาชาย
ซึ่งมักจะมีความมุทะลุโลดโผน ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความอดทนและละเลยทีจ่ ะเอาใจใส
ดูแลความรูสึกผูอื่นเพียงพอ ในขณะที่ดานนันทนาการ นักศึกษาชายอาจมีความพึง-พอใจ
มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขาถึงกิจกรรมและไดรับประโยชนจากกิจกรรมไดมากกวา
นักศึกษาหญิง เปนตน นอกจากนี้ณิชาพัชร วงศสวุ รรณ (2553: 54) ทีไ่ ดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา
นักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะลักษณะนิสัย ความสนใจและการใชชีวติ ของนักศึกษา
ชายและหญิงตางกัน เชน นักศึกษาชายชอบการตอสู มีภาวะความเปนผูนํามีความพรอมทาง
รางกายที่เอื้อตอการปฏิบตั ใิ นบางกิจกรรมมากกวานักศึกษาหญิง สวนนักศึกษาหญิงมีจิตใจที่
ออนโยน มีระเบียบ สามารถปฏิบตั ิตนอยูในกรอบวัฒนธรรมไดเปนอยางดีกวา อยางไรก็ตามมี
งานวิ จั ย ที่ พ บว า เพศไม ส ง ผลต อ ประสบการณ ที่ ไ ด รั บ จากการเข า ร ว มกิ จ กรรม ดั ง ที่
มาณิตา พรวราภา (2552: 64-65) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเขารวมกิจกรรมชมรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมชมรม ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา นักศึกษาทั้งชายและหญิงตางก็มองวาการเขารวมกิจกรรมชมรมนั้น จะทําให
นักศึกษาไดพฒ
ั นาทักษะ และเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ใหเกิดกับตัวนักศึกษาเอง อีกทั้ง
กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจระหวางนักศึกษาดวยกัน ไมวาจะ
เปนนักศึกษาชายหรือหญิง อีกทั้งมีองคกร 65 กิจกรรมที่หลากหลายใหสามารถเลือกเขารวม
ไดตามความถนัด และความสนใจโดยไมจํากัดวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง
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ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก เปนตัวแปรทีเ่ กี่ยวของในเรือ่ งของระยะเวลาที่นักศึกษา
เขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อรับประสบการณการเรียนรูในการทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่ง
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกที่ตางกันอาจสงผลตอประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาที่แตกตางกัน เชน ธาริณี สุขจิตต (2544: 66) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีเ่ ปนกรรมการบริหารชมรม ตอการไดรับประโยชน จากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นักศึกษาทีเ่ ปนกรรมการบริหารชมรมที่มีประสบการณ
ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาแตกตางกัน ตางก็มีความคิดเห็นตอการไดรับประโยชน จากการ
เขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแตละดานโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาที่มีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษามากกวา 3 ป
มีความคิดเห็นแตกตางจากนักศึกษาที่มปี ระสบการณในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 3 ป ใน
ดานประสบการณการทํางาน ดานพัฒนาบุคลิกภาพ และดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้
เนื่องมาจาก นักศึกษามีวุฒิภาวะมากกวาและไดฝกฝนและมีประสบการณในดานการทํางานรวมกับ
ผูอื่น ยอมรับและเคารพในกติกาในระบอบประชาธิปไตย รูจักการเปนผูฟงที่ดี รูจักขั้นตอนและ
วิธีในการทํางาน มีทักษะในการบริหารเวลา รูจักควบคุมอารมณตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง มีความพรอมที่จะเผชิญตอปญหาและอุปสรรค มีความสามารถในการจําแนกความถูกตอง
และไมถูกตอง ซึ่งนักศึกษาที่ไดฝกในเรื่องเหลานี้จะไดรับประโยชนมาก อยางไรก็ตามมีงานวิจัย
ที่พบวา ระยะเวลาในการเปนสมาชิก หรือระยะเวลาของประสบการณการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา ไมสง ผลตอประสบการณทไี่ ดรับจากการเขารวมกิจกรรม ดังที่พระมหาสุวฒ
ั น ปรือปรัง
(2548: 70) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีตอการจัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พบวา ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามประสบการณการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมสติฐานที่ไดกําหนดไว อาจเปนเพราะวา การจัดดําเนิน
กิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษารวมกับคณะวิชา การจัดกิจกรรม
ทุกครั้งออกมาในรูปแบบเดิม ๆ มีความสอดคลองกับนโยบาย และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หรือมีความสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา จึงเปนเหตุใหการจัดดําเนินงานกิจกรรม
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สอดคลองกันกับ ธัญญชนก เพ็งผา (2548: 70) ไดทําการศึกษา
เรื่อง สภาพและความคาดหวังตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษาที่มรี ะยะเวลาการเปนสมาชิกตางกันมีความ
คาดหวังไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ นักศึกษาอยูในสถาบันเดียวกัน อยูในสภาพแวดลอมที่
คลายคลึงกันและไดรับประสบการณการเรียนรูในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในสถาบันรวมกัน
นักศึกษาไมวา จะอยูในวัยใด มีประสบการณการทํากิจกรรมมากนอยเพียงใด ตางก็ใหความสําคัญ
ตอการเขารวมกิจกรรมเทาๆ กัน
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ชมรมที่สังกัด
ชมรมที่สังกัด เปนลักษณะกิจกรรมเฉพาะตามความสนใจของนักศึกษา ที่นักศึกษา
เปนผูเลือก การอยูชมรมที่ตางกันอาจสงผลตอผลที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม เชน
ธาริณี สุขจิตต (2544: 66) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปนกรรมการ
บริหารชมรม ตอการไดรับประโยชน จากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพบวา นักศึกษาที่เปนกรรมการบริหารชมรมที่มีชมรมที่สังกัดตางกัน ไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมในแตละดานและโดยรวมตางกัน คือนักศึกษาที่เปนกรรมการ
บริหารชมรมดานกีฬาและวิชาการมีความคิดเห็นแตกตางจากชมรมศิลปวัฒนธรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดานประสบการณการทํางาน ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ และโดยรวม ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาชมรมดานกีฬาและชมรมวิชาการ มีลกั ษณะของการจัดกิจกรรมที่แสดงออกได
ในขอบเขตจํากัด เชน ชมรมกีฬาจะมุงพัฒนาในดานรางกาย ทักษะการเลนกีฬา และความมี
น้ําใจของนักกีฬา สวนชมรมวิชาการจะมุงไปที่ความเพิม่ พูนความรูและเผยแพรความรูทาง
วิชาการเพียงอยางเดียว สวนชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมจะมุงสงเสริม เผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนมีโอกาสศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อใหเกิดทักษะ และ
มีขอบขายในการดําเนินงานที่กวาง จึงเกิดความแตกตางของชมรมที่สังกัด อยางไรก็ตามมี
งานวิจัยที่พบวา ชมรมที่สังกัดไมสงผลตอประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม ดังที่
ธัญญชนก เพ็งผา (2548: 70) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพและความคาดหวังตอการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษา
ที่สังกัดชมรมตางกันมีความคาดหวังไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ พื้นฐานทางความคิดเกีย่ วกับ
การรวมกลุมและเขารวมกิจกรรมชมรมที่ตนสนใจไมแตกตางกันมากจนเกินไป อีกทั้งมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกประเภทอยางทั่วถึง โดยไมไดจัดกิจกรรมที่เนนเฉพาะ
นักศึกษากลุมหนึ่งกลุมใด สอดคลองกับวรัญญา เทศนา (2547: 63) ที่ไดทาํ การศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปตอการรวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ดนตรีของ
วิทยาลัย พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย นาฏศิลปสากล และ
ดุริยางคสากล มีความคิดเห็นวาการเขารวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ดนตรี
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชผูเขารวมการแสดงที่มาจากหลากหลาย
สาขาวิชา การแสดงแตละครั้งจึงนํานักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่แตกตางกันมาเขารวมใน
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ดนตรีตามบทบาทหรือหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมาย จากการ
ประกอบกิจกรรมรวมกันยอมสงผลใหนักศึกษามีความคิดเห็นตอการรวมกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป ดนตรีไมแตกตางกัน
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กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติความเปนมา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2514 แรกเริ่มไดรับอนุญาตใหใชสถานที่แสดงสินคานานาชาติที่
ตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะป จํานวน 300 ไรเศษ เปนสถานทีต่ ั้งมหาวิทยาลัย ระยะแรกที่
ทําการเปดสอนไดใชอาคารแสดงสินคาที่มีอยูเดิมเปนที่ทําการและหองเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอมาไดมีการกอสรางอาคารที่ทําการคณะ สํานัก และสถาบัน รวมทั้งอาคารเรียนรวม ฯลฯ
เพิ่มขึ้นแทนอาคารแสดงสินคา โดยมีจุดมุงหมายใหเปนสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา”
กลาวคือ ใหเปดรับสมัครบุคคลเขาเปนนักศึกษา โดยไมจํากัดจํานวน และไมมีการสอบคัดเลือก
มีปรัชญาการดําเนินงานเนนการเปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกคนไทย
โดยเฉพาะผูที่ใฝรูใฝเรียน พากเพียรอดทน เปดกวางทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยางเทา
เทียมกันบนพืน้ บานของความสามารถ มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
ไดเพิ่มภารกิจที่ 5 คือ มุงผลิตบัณฑิตที่มี “ความรูคูคุณธรรม” มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมี
จุดยืนและภารกิจทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการ
ที่สอดคลองกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล ผลิตบัณฑิตใหสอดคลอง
กับยุคโลกาภิวัตน ซึ่งบัณฑิตยุคนี้นอกจากจะตองเปนผูท ี่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ควบคูกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมแลวจําเปนที่จะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เขาใจสังคมและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ตองมีความสามารถในการใชสื่อภาษาไดหลายภาษา และมีความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารไดทุกรูปแบบ อีกทั้งรูเทา กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก เพื่อใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทางดานการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ดังนี้ (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 2551: 32-40)
1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทีม่ หาวิทยาลัย ใหมีการปรับปรุงหองเรียนให
สะดวกสบาย นําเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใชสําหรับคณะทีม่ ีการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ก็ไดจัดใหมีหองสอนฝกปฏิบัติการทีส่ มบูรณแบบพรอมอุปกรณเครื่องมือสําหรับทดลองทีท่ ันสมัย
มหาวิทยาลัยไดผลิตตําราทุกกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาอยางเพียงพอ ซึ่งจัดพิมพและจําหนาย
โดยสํานักพิมพของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
2. การจัดการสอนทางไกล ใชสื่อการสอนผานดาวเทียมและเคเบิลใยแกว ระบบ
Video-Conference แบบสือ่ สารสองทาง (Two Way Communication) สอนไปทีส่ าขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ บริการสื่ออินเทอรเน็ต บริการE-Books E-Learning
E-Testing Cyber Classroom และ Course on Demand บริการนักศึกษาฟงบรรยายสดทาง
อินเทอรเน็ต บริการศูนยสืบคนขอมูล ใชสื่อวิทยุและโทรทัศน จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่”
ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริการการเรียนการสอนผานโทรศัพทมือถือ หรือที่เรียกวา
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“Learning via Mobile Phone” ซึ่งจัดเปน “โครงการเรียนรูทั่วไทยผานมือถือ” ฯลฯ นอกจากนี้
ยังจัดใหมีหองสมุดสาขาและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่สาขาวิทยบริการฯทุกแหงรวมทั้งที่
วิทยาเขตบางนาอีกดวย รวมทั้งยังเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทยที่ไดนําระบบจัดการเรียน
การสอนติดตัง้ เปนโครงขายฐานขอมูลความรู ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนับวามหาวิทยาลัยไดมีบทบาทในการชวยพัฒนาการศึกษา
และทรัพยากรบุคคลของชาติเปนอยางมาก เปดโอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผูใฝรูใฝเรียน
สมกับคําขวัญของมหาวิทยาลัยทีว่ า “เปลวเทียนใหแสง รามคําแหงใหทาง”
นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไดมีการกําหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551: 33) ดังนี้
1. สงเสริมการพัฒนาองคกรและทรัพยากร เพื่อกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมใหมี
ความหลากหลายและสามารถมีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. ปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น
3. สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอื่น ๆ
4. จัดสภาพแวดลอมในสถาบัน เพื่อเอื้อตอการเสริมสรางบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ใหนักศึกษาและเปนแบบฉบับทีด่ ีตอสังคมภายนอก
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดตระหนักในความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด
ดวยความเชื่อมั่นวาวัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ ชวยเสริมคุณคา
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติตอไป
มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเปนหนวยงานรองรับภาระหนาที่
หลักนี้ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551: 42)
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกอตั้งขึ้นตัง้ แตป
พ.ศ.2537 เพื่อจะบริหารงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหบังเกิดประโยชนสูงสุดแก นักเรียน นักศึกษา คณาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเยาวชน และประชาชนทัว่ ไป สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯมีพันธกิจหลัก
ทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนองคกรทางดาน
การศึกษา ที่มีหนาที่หลักในการอนุรักษ สืบทอด ฟนฟู เผยแพร ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นทุกดาน เพื่อรักษาสมบัติของชาติใหคงอยูเ ปนมรดกอันงดงาม
ของคนในชาติตลอดไป (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551: 78)
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วัตถุประสงคของสถาบันวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชใน
วโรกาส ทรงครองราชยเปนปที่ 80 ใน พ.ศ.2539
2. เพื่อสนองนโยบายดานวัฒนธรรมของรัฐบาลดวยการบริหารงานวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปรณรงควัฒนธรรมไทย (พ.ศ.2537) เปนตน
3. เพื่อเสริมสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมใหมั่นคงเปนพื้นฐานของการดํารงรักษา
ความเปนไทย
4. เพื่อปฏิบัติหนาที่มหาวิทยาลัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหบรรลุผล
ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏเปนพฤติกรรมที่ดีทชี่ อบของบุคคลและเปนรูปธรรมที่ถูกตองดีงาม เพื่อ
ประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันโดยทัว่ ไป และชีวติ การทํางานของบุคลากรทัง้ มวลของ
มหาวิทยาลัย
5. เพื่อจัดกิจกรรมและใหบริการดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และปวงชนของสังคมไทย
6. เพื่อเสริมสรางเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยจากผลของการบริหารสถาบันฯ ใหเปน
ที่ยอมรับในวงการวิชาการและสังคมไทยเพิ่มขึ้น
สถาบันวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกียรติได มีก ารกํา หนดแผนแมบ ทการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของทุกหนวยงาน สงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพตลอดปการศึกษาตลอดมา รวมทั้งเรงปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคา รูจักอนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งเปนเอกลักษณและมรดกที่ล้ําคาของชาติ
สถาบันวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติไดจัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนดําเนินการจัด
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการ การใหบริการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อปลูกฝงสรางเสริมจิตสํานึกอันดีงาม จัดกิจกรรมการฝกอบรม การจัดนิทรรศการ ที่ประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานตาง ๆ เชน
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ดําเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาตัวอยาง ตั้งแตรุนที่ 1-54
ป พ.ศ. 2546 เริ่มดําเนินงานโครงการโขนรามคําแหง ทั้งในดานการฝกซอมและการจัดการแสดง
ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ ตามวาระเทศกาลและในโอกาสตาง ๆ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาควบคูกบั ความสําคัญของ
การศึกษาเลาเรียนเพื่อสรางเสริมประสบการณใหนักศึกษาเลาเรียนเพื่อสรางเสริมประสบการณ
ใหนักศึกษา จึงไดสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่กอเกิดประโยชนแกนักศึกษาและ
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สังคมตลอดปการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ใหนักศึกษาสามารถบริหารงาน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดใหมีสภานักศึกษาและองคการ
นักศึกษาบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาดานตาง ๆ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาทุก ๆ ปมาโดยตลอด และใหมีคณาจารยดูแลและใหคําปรึกษาการ
จัดกิจกรรมอยางใกลชิด (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2551: 44)
วัตถุประสงค
1. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูท สี่ นใจใฝรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาให
สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมรี ะเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
3. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูท มี่ ีความรูคูคุณธรรม
4. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมวี ิสัยทัศน มีความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหในเชิง
วิทยาศาสตร
5. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูท มี่ ีความรู ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งดานการฟง
การเขียน การพูด
6. สงเสริมใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมใหยั่งยืนสืบไป
7. พัฒนานักศึกษาใหสามารถเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นเขากับความรูที่เปนสากล
8. พัฒนาการใหบริการและสวัสดิการ เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา
9. สงเสริมใหนักศึกษา มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
10. พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและความพรอมในการประกอบอาชีพ
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ตั้งแตเริม่ กอตั้งในป
พ.ศ.2514 ใชชื่อ “แผนกกิจการนักศึกษา” สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยดําเนินการ
ดานการใหบริการวิชาการ สวัสดิการ และกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
ตอมาในป พ.ศ. 2525 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติการแบงสวนราชการในสํานักงาน
อธิการบดีใหม ดังนั้น “กองงานนักศึกษา” จึงมีการเปลี่ยนชื่อใหม “กองกิจการนักศึกษา” และมี
การปรับปรุงโครงสรางงานภายในกองกิจการนักศึกษาออกเปน 1 หนวยงาน และ 6 งาน
ปจจุบันสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการอนุมัติของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยใหแบงสวนราชการกองกิจการนักศึกษา ออกเปน 9 งาน ดังปรากฏในปจจุบนั
คือ
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1. งานธุรการ
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. งานนักศึกษาวิชาทหาร
4. งานบริการสวัสดิการนักศึกษา
5. งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
6. งานกีฬา
7. งานวินัยนักศึกษา
8. งานแพทยและอนามัย
9. ศูนยปฏิบตั ิการจัดหางานและฝกอาชีพ
สวนการบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง แบงเปน
1. สภานักศึกษา ประกอบดวย สมาชิกจํานวนทั้งสิน้ 64 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
2 วิธี คือ วิธรี ะบุตวั บุคคล และวิธีคะแนนเลือกตั้งใหในนามของพรรคโดยไมระบุตัวบุคคล
2. องคการนักศึกษา คือ องคการบริหารงานสวนกิจกรรมนักศึกษา ทําหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานกิจกรรมทั้งปวง ตลอดทั้งเปนตัวแทนของนักศึกษาในการเปนปาก
เปนเสียงปกปองผลประโยชนของนักศึกษา องคการนักศึกษามีกรรมการฝายงานทัง้ หมด 12 คน
ถาเปรียบเทียบการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษากับการปกครอง
ประเทศ องคการนักศึกษาเปรียบเสมือนรัฐบาล โดยมีชมรมตาง ๆ เปรียบเสมือนกระทรวง
ทําหนาที่เปนฝายบริหารงานดานตางๆ และสภานักศึกษาเปรียบเสมือนองคกรนิติบัญญัตทิ ี่คอย
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทํากิจกรรมในสวนของนักศึกษา
คณะกรรมการชมรม
การดําเนินกิจกรรมของแตละชมรมนักศึกษา จะตองมีคณะกรรมการชมรมและสมาชิก
ชมรมไมนอยกวา 150 คน จึงจะจัดตั้งชมรมไดโดยสมาชิกภายในชมรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดํารงตําแหนง 1 ปการศึกษา ซึ่งมีตําแหนงดังตอไปนี้
1.1 ประธาน
1.2 รองประธานคนที่หนึ่ง
1.3 รองประธานคนที่สอง
1.4 เลขานุการ
1.5 เหรัญญิก
1.6 ปฏิคม
1.7 พัสดุ
1.8 ประชาสัมพันธ
1.9 นายทะเบียน
1.10 กรรมการกลางไมเกินสามคน
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ประเภทของกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมุงสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การบริการและสวัสดิการเพือ่ พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปนผูนํา และ
จิตวิญญาณแหงความเปนประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
มีความรูอันเปนสากล รวมทัง้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถอยูรวมกับผูอ ื่นไดอยางมี
ความสุข ตามวิสัยทัศนของการบริหารกองกิจการนักศึกษา ซึ่งแบงกิจกรรมออกเปน 4 ดาน
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2550) ดังนี้
1. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน ประกอบดวย 11 ชมรม ไดแก ชมรมคายอาสา
พัฒนาอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศึกษาปญหายาเสพติด ผูบาํ เพ็ญประโยชนและบรรเทา
สาธารณภัย ศึกษาปญหาแหลงเสื่อมโทรม คายอาสาพัฒนารามทักษิณ คายอาสาพัฒนาราม
อีสาน คายอาสาพัฒนาราม-ลานนา ศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา ศึกษาปญหาเกษตร และ
นักศึกษาวิชาทหาร
ขอบเขตในการดําเนินงาน
1.1 ใหนักศึกษาใชเวลาเพื่อพัฒนาตนเองใหพรอม เพื่อทําประโยชนตอสังคม
1.2 ใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคและนําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิด
ประโยชน
1.3 ปลูกฝงใหนักศึกษาไดตระหนักในภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่จะตองมีตอ
สังคมอันจะเกิดผลตอประเทศชาติ
2. กิจกรรมดานกีฬา ประกอบดวย 24 ชมรม ไดแก กีฬายิงปน กีฬาดาบสากล
กีฬาเทควันโด กีฬามวยสากล กีฬายูโด กีฬาอาวุธไทย กีฬาซอฟบอลและเบสบอล กีฬาหมากกระดาน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬารักบี้ฟตุ บอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาบาสเกตบอล กีฬาทางน้ํา
กีฬากรีฑา กีฬาลอนเทนนิส กีฬาตะกรอ กีฬาฮอกกี้ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลยบอล กีฬายิงธนู
กีฬาสงเสริมสุขภาพและพลานามัย กีฬาเปตอง กีฬาลีลาศ และกีฬาฟุตซอล
ขอบเขตในการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมใหนักศึกษาเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
2.2 สงเสริมความสัมพันธฉันทมิตร ความมีน้ําใจนักกีฬาทั้งผูเลนและผูชม
2.3 เพื่อเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับกีฬา เพื่อยกมาตรฐานกีฬาใหสูงขึ้น
2.4 จัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในดานกีฬา
3. กิจกรรมดานวิชาการ ประกอบดวย 25 ชมรม ไดแก นิติศาสตร บัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริหารทั่วไป การโฆษณาและประชาสัมพันธ อุตสาหกรรม
การบริหาร ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ภาษาไทยและภาษาตะวันออก ประวัติศาสตร
บรรณารักษศาสตร ภาษาตะวันตก สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ภูมิศาสตร พลานามัย ศึกษาศาสตร
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส สถิติและคอมพิวเตอร คณิตศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และไอเซค

36
ขอบเขตในการดําเนินงาน
3.1 เพื่อแสวงหาความรูดานวิชาการ
3.2 สงเสริมใหมีความสมดุลในดานความคิดแงตาง ๆ โดยสมบูรณ
4. กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพืน้ เมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและทองถิ่น ประกอบดวย 5 ชมรม ไดแก ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรม
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
และชมรมศิลปะการแสดง ขอบเขตในการดําเนินงาน
4.1 เพื่อสงเสริม เผยแพร และรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
4.2 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาใหความสนใจและมีโอกาสไดศึกษาเพื่อใหเกิด
4.3 ความชํานาญ และมีสุนทรียภาพในดานศิลปะดานตาง ๆ อันไมขัดตอ
วัฒนธรรมอันดี
กิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550: 82) ไดกลาววา การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นที่
หลากหลายภายในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการกลุม ซุม ชมรม ลวนแสดงบทบาทและคุณคาของ
ประเพณีแตละทองถิ่น เชน การจัดงานวันสารทเดือนสิบของกลุมนักศึกษาชาวใตที่นําเอา
ประเพณีการกวนขาวทิพย การแสดงหนังตะลุงและโนราเขามาจัดการแสดง ไดรับความสนใจ
มีผูรับชมจํานวนมาก หรือการจัดเลี้ยงขันโตกของนักศึกษาชาวเหนือ พาแลงของนักศึกษา
ชาวอีสาน เปนการแสดงถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรมชุมชนไดเปนอยางดี
ในดานศิลปะการแสดง มีชมรมและกลุมนักศึกษาที่รวมตัวกันดวยใจรัก สรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัย เชน การไดรับรางวัลจากการประกวดดนตรีพื้นบานของวงสุพรรณิการโปงลาง
โดยชมรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ งถิ่น หรือการเขารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาและงาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป และในดานดนตรีสากลนัน้
ชมรมดนตรีสากลก็ไดมีโอกาสแสดงฝมือในกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยหลายครั้ง เชน งาน
รามรวมใจ ฉลองครองราชย 60 ป เปนตน
จากการศึกษาเอกสารงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาป 2551 (มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2551) ไดระบุกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการ
หรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพื้นเมือง การจัดกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่น มีทั้งสิ้น 5 ชมรม ไดแก
1. ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป คือ กลุม ของชมรมนักศึกษาที่หวังจะธํารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทยและนาฏศิลปไว และรวมกันถายทอดศิลปะแขนงนี้ไมใหศูนยหายไป
แมวาอารยธรรมจากตางชาติเขามามีอิทธิพลในสังคมจนทําใหคนหลงลืมวัฒนธรรมของตนไป
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แตยังมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ยังใหความสําคัญในการผดุงรักษาและสืบทอดดนตรีและ
นาฏศิลปไทย ภายในชมรมมีการสอนนาฏศิลป และการจัดตั้งวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
การจัดกิจกรรมและโครงงานของชมรมประจําปการศึกษา 2551 ไดแก
1.1 โครงงานจัดสอนและฝกซอมดนตรีไทยและนาฏศิลป
1.2 โครงงานไหวครูครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป
1.3 โครงงานนาฏกรรมไทยสูประชาชน
1.4 โครงงานดนตรีไทย-นาฏศิลปสญ
ั จร
1.5 โครงงานนาฏกรรมรามคําแหง
2. ชมรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น คือเปนศูนยรวมของนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนา
อยูในแตละภาค แตละทองถิ่น เปนศูนยรวมของศิลปวัฒนธรรมใหนักศึกษาและผูส นใจไดศึกษา
เปนแหลงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการหาทางบําเพ็ญ
ประโยชนใหแกชุมชนของตน เพื่อธํารงรักษา สงเสริมและเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ทางภาคอีสาน เพื่อกระตุนเตือนใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีผลตอ
ชีวติ ความเปนอยู
การจัดกิจกรรมและโครงงานของชมรมประจําปการศึกษา 2551 ไดแก
2.1 โครงงานอบรมผูปฏิบัติงานประจําป 2551
2.2 โครงงานอบรมและฝกปฏิบตั ิศลิ ปะการแสดงพื้นบาน
2.3 โครงงานพอขุนพาแลง
2.4 โครงงานมหกรรมวัฒนธรรมสี่ภาค
3. ชมรมดนตรีลกู ทุงสุโขทัย คือ ชมรมทีใ่ ชเพลงลูกทุงเปนสื่อกลางในการทํากิจกรรม
รวมกัน เปนการรวมตัวกันของนักศึกษา ที่รักในเพลงลูกทุงที่เรียบงาย ไพเราะ มีความเปนไทย
ทั้งในเรื่องของภาษา ทํานอง และการขับรอง อาจเปนเพราะเสนหของมนตเพลงลูกทุงที่มีกลิ่น
อายของความสนุกสนาน ความเปนกันเอง ใชภาษาที่เขาใจกันงาย ๆ ตรงไปตรงมาทําใหทั้ง
เนื้อและทํานองเพลงลูกทุงติดหูจนรองกันติดปากไดไมยาก และเปนที่นาสนใจตอสมาชิกชมรม
การจัดกิจกรรมและโครงงานของชมรมประจําปการศึกษา 2551 ไดแก
3.1 โครงงานชวยเหลือและรวมมือกับองคกรภายในมหาวิทยาลัย
3.2 โครงงานชวยเหลือและรวมมือกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 โครงงานคัดเลือกนักรอง นักดนตรี โฆษก ตลก
3.4 โครงงานเสริมทักษะทางดานดนตรีและเสียงเพลง
3.5 โครงงานประกวดนักรองลูกทุงชิงชนะเลิศแหงมหาวิทยาลัย
3.6 โครงงานเผยแพรผลงานและเปดแสดงดนตรีภายใน
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4. ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย คือ ชมรมที่ใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เนื้อหาสาระทางดานธรรมะ การใชชวี ติ อยางไรใหมีความสุข การเดินสายกลาง โดยมีการเผยแพร
ขาวสารการดําเนินงาน กิจกรรม และการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมของชมรมพระพุทธศาสนา
การประกอบศาสนพิธี ไมวาจะเปนการแหเทียน การทําบุญตักบาตร การนั่งสมาธิ การจัดอบรม
ใหทราบประวัติความเปนมาของพุทธศาสนา หลักธรรม วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย
การจัดกิจกรรมและโครงงานของชมรมประจําปการศึกษา 2551 ไดแก
4.1 โครงงานไหวครู
4.2 โครงงานนิทรรศการ
4.3 โครงงานอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน
4.4 โครงงานทําบุญตักบาตร
4.5 โครงงานปฏิบัติธรรมและปฏิบัตศิ าสนกิจประจําวัน
4.6 โครงงานคุณธรรมวันแม
4.7 โครงงานธรรมสัญจร
4.8 โครงงานอบรมผูนําเยาวชนไทยใสใจธรรมะ
4.9 โครงงานวารสารธรรม
4.10โครงงานปลอยปลา
5. ชมรมศิลปะการแสดง คือ ชมรมที่สงเสริมศาสตรและศิลปะการแสดงในหลายแขนง
ไมวาจะเปน การเตนรํา การแสดงละครเวที ความรูทางการจัดเวที และฉาก ความรูพื้นฐาน
ในการเขียนบทละคร โดยมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ เพื่อเพิ่มความรูทางดานการแสดงให
กวางขึ้น เพือ่ นําไปประยุกตใชในอาชีพและชีวิตประจําวันของนักศึกษาตอไป
การจัดกิจกรรมและโครงงานของชมรมประจําปการศึกษา 2551 ไดแก
5.1 โครงงานเผยแพรผลงานและแสดงดนตรีภายใน
5.2 โครงงานไหวครู
5.3 โครงงานอบรมการแสดง
5.4 โครงงานมหกรรมการแสดง
อาจสรุปไดวา กิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เกี่ยวของ
กับการจัดแสดงสาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลน
พื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่นนั้น เปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนกั ศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมตามความตองการและความถนัด
ของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดสนับสนุนงบประมาณในปการศึกษา 2551 ใหมี
การจัดกิจกรรมโครงงานจํานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ เปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมจากการปฏิบัติจริง ใหเกิดประสบการณ และ
ความชํานาญ
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Study) ทัศนะของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับสาระ
ดังนี้ การกําหนดกลุม่ ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เครืมือ่ องทีใ่ ช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 ชมรม ได้แก่ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์
ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ ชมรมดนตรีลกู ทุง่ สุโขทัย ชมรมพุทธศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย และชมรมศิลปะการแสดง รวมทัง้ สิน้ 835 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกกิจกรรมชมรม ซึง่
ดําเนินกิจกรรมอยูใ่ นปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการใช้สตู รของยามาเน่ (Yamane. 1967:
886-887) มีคา่ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% (Alpha = .05) ได้ จาํ นวน ตัวอย่างทัง้ สิน้ 276 คน
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ประเภทชมรม
เป็นระดับชัน้ (Strata) และมีนกั ศึกษาแต่ละคนเป็ นหน่ วยของการสุ่ม (Sampling Unit)
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์
ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่
ชมรมดนตรีลกู ทุ่งสุโขทัย
ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
ชมรมศิลปะการแสดง
รวม

ประชากร
183
164
111
305
72
835

กลุ่มตัวอย่าง
60
54
35
97
30
276
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของไลเคิรท์ โดยมีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานวิจยั และสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทัศนะ
ของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธกี ารของ
ไลเคิรท์ (Likert. 1932: 55)
3. นําข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 มาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ทัศนะของนักศึกษาทีม่ ี
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ด้าน รวมทัง้ สิน้ 48 ข้อ
ได้แก่ ด้านการได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งศิลปวัฒนธรรม ไทยจํานวน 24 ข้อ ด้านการ
ส่งเสริม ค่านิยมของสังคมไทย จํานวน 12 ข้อ และด้านการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยจํานวน
12 ข้อ
4. นําแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อย ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่านตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความครอบคลุมด้านเนื้อหาและความถูกต้อง ด้านภาษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
5. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพือ่ ตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง แล้วนําไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษา
จํานวน 30 คน จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ
โดยใช้รอ้ ยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ25 ของกลุ่มตํ่า โดยใช้การทดสอบที (t-test) วิเคราะห์
หาค่าอํานาจจําแนกเพือ่ คัดเลือกข้อทีม่ คี า่ อํานาจจําแนก ตัง้ แต่ 1.761 ขึน้ ไป (Ferguson. 1981:
521) ไว้เป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั ได้ขอ้ คําถามทัง้ สิน้ จํานวน 45 ข้อ
6. หาค่าความเชือ่ มัน่ (Raliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับโดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 169) ได้คา่ ความเชือ่ มันของ
่
แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .95
7. นําแบบสอบถามทีต่ รวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้เสนอต่
ว อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามเพือ่ สํารวจทัศนะของนักศึกษาที่
มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับทัศนะของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่5า ระดับ
ตามแบบของไลเคิรท์ (Likert. 1932: 55) เกีย่ วกับทัศนะของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ด้าน คือ ด้านการได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการส่งเสริมค่านิยมของสังคมไทย และด้านการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทย ผูว้ จิ ยั กําหนดค่านํ้าหนักคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากทีส่ ดุ
คะแนน 4 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มาก
คะแนน 3 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
น้อย
คะแนน 1 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
น้อยทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายความว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายความว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายความว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายความว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายความว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ขอ
ความอนุ เคราะห์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ่ ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและ
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เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํานวน 5 ชมรม
2. นําหนังสือแนะนําตัวพร้อมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บข้อมูลกับนักศึกษาชมรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมแต่ละชมรม
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตดิ ว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
2. ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ด้าน คือ ด้านการได้รบั ความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการส่งเสริมค่านิยมของสังคมไทย และด้านการอนุ รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ข้อที่ 2 เพือ่ เปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแต่ละด้าน
จําแนกตาม เพศ โดยใช้การทดสอบที (t - test) ส่วนตัวแปรระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ชมรม
และชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมทีส่ งั กัด ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance)

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 หาค่าความถี่
1.2 หาค่าร้อยละ
1.3 หาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (Ferguson. 1981: 49)
1.4 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 68)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discrimination Power)
(Ferguson. 1981: 521)
2.2 หาค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้วธิ หี าค่าความสอดคล้องภายใน
แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha - Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 169)
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3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบสมมติฐานทีเ่ ปรียบเทียบความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุ่ม
โดยใช้การทดสอบที (t - test) แบบ Independent Sample (Ferguson. 1981: 178)
3.2 การทดสอบสมมติฐานทีเ่ ปรียบเทียบความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า
2 กลุม่ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
(Ferguson. 1981: 190-299) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ (Scheffe’ Method)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีม้ ีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มตี อ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อใหการสื่อความหมายเปน
ที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใช ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

แทน
X
แทน
S.D. แทน
t
แทน
F
แทน
SS แทน
MS แทน
df
แทน
p
แทน
*

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
คาคะแนนเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาที่ใชพิจารณาใน t – distribution
คาที่ใชพิจารณาใน F–distribution
ผลรวมยกกําลังสอง (Sum of Squares)
คาเฉลี่ยของผลรวมยกกําลังสอง (Mean Squares)
ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
ความนาจะเปนที่มีคาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธ
สมมติฐาน
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ ึกษา
โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาทีม่ ีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ โดยใช การทดสอบที(t - test)
สวนตัวแปรระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ ึกษา
โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม
2.1 1-2 ป
2.2 3-4 ป
2.3 มากกวา 4 ป ขึ้นไป
รวม
3. ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด
3.1 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
3.2 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทอ งถิ่น
3.3 ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย
3.4 ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
3.5 ชมรมศิลปะการแสดง
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

164
112
276

59.42
40.58
100.00

126
104
46

45.66
37.68
16.66

276

100.00

60
54
35
97
30
276

21.74
19.57
12.68
35.14
10.87
100.00

จากตาราง 2 แสดงวา นักศึกษาทีเ่ ปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนีเ้ ปนนักศึกษา
เพศชาย จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 59.42 เพศหญิงจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ
40.58
นักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกชมรมระหวาง 1-2 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 45.66
นักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกชมรมระหวาง 3-4 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 37.68 นักศึกษา
ที่เปนสมาชิกชมรมมากกวา 4 ปขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.66
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นักศึกษาทีส่ ังกัดในชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป จํานวน 60 คน คิดเปน รอยละ 21.74
นักศึกษาทีส่ ังกัดในชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 19.57
นักศึกษาทีส่ ังกัดในชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัยจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 12.68 นักศึกษาที่
สังกัดในชมรมดนตรีพทุ ธศาสตรและวัฒนธรรมไทย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 35.14 นักศึกษา
ที่สังกัดในชมรมศิลปะการแสดง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.87
ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาทีม่ ีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง
3-9
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา

1. ดานการไดรับความรูความเขาใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
3. ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
รวม

X

นักศึกษา (n = 276)
S.D.

4.10

0.36

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.92
4.12
4.06

0.36
0.41
0.31

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 แสดงวานักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมในระดับมาก
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการไดรับความรู
ความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เปนรายขอ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
1. ทานไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับทักษะความรูของชมรมที่
เปนสมาชิก
2. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจากผูเชี่ยวชาญ
ประจําชมรม
3. ทานไดรับการถายทอดความรูในการปฏิบัติโดย
ผูเชี่ยวชาญ หรือวิทยากรภายนอกชมรม
4. ทานไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ทานไดรับการถายทอดความรูจากอาจารยที่ปรึกษาชมรม
6. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมในชมรมจาก
อาจารยที่ปรึกษาชมรม
7. อาจารยที่ปรึกษาแนะนําแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
8. ทานไดรับการถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรมจากรุนพี่
หรือสมาชิกที่อยูชมรมเดียวกัน
9. สมาชิกในชมรมมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมของชมรมตนเองเปนอยางดี
10. การปฏิบัติกิจกรรมชวยสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถใหแกนักศึกษาตามความตองการของทาน
11. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
12. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหทานเกิดการเรียนรู
จากประสบการณจริง
13. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดประสบการณ
ใหม ๆ
14. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

นักศึกษา (n = 276)
ระดับ
S.D.
X
ทัศนะ

4.33

0.59

มาก

4.24

0.60

มาก

4.22
4.13
4.07

0.64
0.70
0.69

มาก
มาก
มาก

4.13
4.04

0.68
0.71

มาก
มาก

4.04

0.71

มาก

4.09

0.71

มาก

4.05

0.69

มาก

4.04

0.69

มาก

4.03

0.75

มาก

4.05

0.55

มาก

3.99

0.51

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
15. มีการจัดกิจกรรมชมรมทั้งภายในและภายนอกทีส่ งเสริม
ความรูความสามรถของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
16. กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นตอบสนองความตองการเรื่อง
ความรูทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
17. ชมรมมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา
18. ชมรมมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการจัดแสดง สาธิต
19. ชมรมมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปยังพิพิธภัณฑ
ทางวัฒนธรรม
20. ชมรมมีการจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางวัฒนธรรม เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต
เปนตน
21. ชมรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภายในหองปฏิบัติการชมรม
22. คณะกรรมการชมรมเปดโอกาสใหสมาชิกในชมรมแสดง
ความคิดเห็นในการทํากิจกรรม
รวม

นักศึกษา (n = 276)
ระดับ
S.D.
X
ทัศนะ
4.07

0.60

มาก

4.09

0.68

มาก

4.09
4.08

0.76
0.72

มาก
มาก

4.09

0.76

มาก

4.08

0.68

มาก

4.13

0.70

มาก

4.11
4.10

0.64
0.36

มาก
มาก

จากตาราง 4 แสดงวานักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทยโดยรวมและเปนรายขอในระดับมาก

49
ตาราง 5 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการสงเสริมคานิยม
ของสังคมไทย เปนรายขอ
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
23. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
การแตงกายอยางไทย
24. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง
การแตงกายชุดนักศึกษาอยางถูกระเบียบ
25. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
26. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การใชคําพูดที่ไพเราะ
27. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การบริโภคอาหารไทย
28. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การบริโภคขนมไทย
29. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาไทย
30. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่นของตน
31. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
มารยาทไทย
32. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคา
ของการปฏิบัตติ นอยางไทย เชน การไหว
การขอบคุณ การนั่ง การยืน การเดิน เปนตน
33. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง
การออนนอมถอมตนตอรุนพี่ หรือครูอาจารย
34. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
การใชชีวิตอยางพอเพียง
รวม

นักศึกษา (n = 276)
S.D.
ระดับ
X

4.03

0.67

มาก

4.01

0.65

มาก

3.98

0.67

มาก

4.01

0.66

มาก

3.62

0.82

มาก

3.64

0.79

มาก

3.87

0.55

มาก

3.91

0.55

มาก

3.92

0.58

มาก

4.03

0.70

มาก

4.08

0.78

มาก

3.98
3.92

0.70
0.36

มาก
มาก
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จากตาราง 5 แสดงวานักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทยทั้งโดยรวม
และเปนรายขอในระดับมาก
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนรายขอ
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
35. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ไทย
36. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาและ
ความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
37. กิจกรรมชมรมชวยใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
38. กิจกรรมชมรมชวยใหนักศึกษาสามารถถายทอดความรู
ทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิแกผูอื่นได
39. ชมรมมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เผยแพรแกนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย
40. ชมรมมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เผยแพรสูชมุ ชน
41. ชมรมมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
42. ชมรมมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมโดยองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
43. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย
44. กิจกรรมชมรมสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา (n = 276)
S.D. ระดับ
X
4.03

0.61

มาก

4.09

0.60

มาก

4.06

0.62

มาก

4.06

0.65

มาก

4.10

0.66

มาก

4.03

0.77

มาก

3.93

0.73

มาก

4.19

0.59

มาก

4.17

0.58

มาก

4.20

0.69

มาก
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ตาราง 6 (ตอ)
นักศึกษา (n = 276)
S.D.
ระดับ
X

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
45. กิจกรรมชมรมสงเสริมใหนักศึกษาอยากชักชวนเพื่อน
ใหเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจะจัดขึ้นตอไป
รวม

4.48
4.12

0.67
0.41

มาก
มาก

จากตาราง 6 แสดงวานักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย โดยรวมและ
เปนรายขอในระดับมาก
ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม จําแนก
ตามเพศ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
1. ดานการไดรับความรูความเขาใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
3. ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
รวม

นักศึกษา (n = 276)
เพศชาย (n=164)
เพศหญิง (n=112)
S.D.
S.D.
X
X
4.12
3.93
4.10

0.37
0.39
0.43

4.08
3.92
4.16

0.35
0.32
0.38

4.06

0.33

4.05

0.28

จากตาราง 7 แสดงวานักศึกษาชายและหญิงตางก็เห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมในระดับมาก

52
ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา

1. ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
3. ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
รวม

ระยะเวลาที่นกั ศึกษาเปนนสมาชิกชมรม
(n = 276)
1-2 ป
4 ปขึ้นไป
3-4 ป
(n = 104)
(n = 46)
(n = 126)
S.D. X
S.D. X S.D.
X
4.09
3.92
4.13
4.05

0.37
0.42
0.43
0.33

4.16
3.95
4.15
4.10

0.33
0.29
0.37
0.26

3.99
3.87
4.02
3.97

0.37
0.36
0.45
0.34

จากตาราง 8 แสดงวานักศึกษาที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม 1-2 ป 3-4 ป
และ 4 ปขึ้นไป ตางก็เห็นวาสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในแตละดาน
และโดยรวมในระดับมาก

53
ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม
จําแนกตามชมรมที่สังกัด

การเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา

ชมรม
ดนตรีไทย
และ
นาฏศิลป

ชมรมที่นักศึกษาสังกัด (n = 276)
ชมรม
ชมรม
ชมรม
พุทธ
วัฒนธรรม ดนตรีลูกทุง
สุโขทัย ศาสตรและ
และ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ไทย
ทองถิ่น

(n = 60)

(n = 54)

X

1. ดานการไดรับ
ความรูความเขาใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย
2. ดานการสงเสริม
คานิยมของ
สังคมไทย
3. ดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รวม

S.D.

X

S.D.

(n = 35)
X

S.D.

(n = 97)
X

S.D.

ชมรม
ศิลปะ
การแสดง

(n = 30)
X

S.D.

4.10 0.31 4.08 0.39 4.25 0.30 4.07 0.38 4.03 0.37

4.00 0.33 3.93 0.40 3.95 0.29 3.90 0.39 3.78 0.32
4.17 0.41 4.16 0.42 4.12 0.32 4.08 0.43 4.08 0.44
4.09 0.28 4.06 0.33 4.14 0.23 4.03 0.33 3.98 0.30

จากตาราง 9 แสดงวานักศึกษาที่เปนสมาชิกชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป ชมรม
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
และชมรมศิลปะการแสดง ตางก็เห็นวาเปนสิ่งทีไ่ ดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ในแตละดานและโดยรวมในระดับมาก

54
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม เพศ ระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรม และชมรมทีส่ งั กัด โดยใชการทดสอบที(t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ดังตาราง 10-14
ตาราง 10 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
1. ดานการไดรับความรู ความเขาใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของ
สังคมไทย
3. ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
รวม

ชาย(n=164)
S.D.
X

หญิง(n=112)
S.D.
X

t

p

4.12

0.37

4.08

0.35

0.87

0.39

3.93
4.10
4.06

0.39
0.43
0.33

3.92
4.16
4.05

0.32
0.38
0.28

0.24
-1.16
0.20

0.81
0.25
0.84

จากตาราง 10 แสดงวานักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งชายและหญิงมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใน
แตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน
ตาราง 11 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรม
การเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม
1. ดานการไดรับความรูความ
เขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของ
สังคมไทย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
273
275
2
273
275

1.00
34.80
35.80
0.18
36.37
36.55

0.50
0.13

3.93

0.02

0.09
0.13

0.68

0.51
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ตาราง 11 (ตอ)
การเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม
3. ดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
273
275
2
273
275

0.61
45.43
46.04
0.61
25.62
26.23

0.03
0.17

1.82

0.16

0.30
0.09

3.24

0.04

จากตาราง 11 แสดงวานักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมที่ตางกันมีทัศนะตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนดานอื่น ๆ
ไมพบความแตกตาง
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธขี อง
เซฟเฟ(Scheffe’) ดังแสดงในตาราง 12-13
ตาราง 12 การทดสอบความแตกตางของทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย จําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม เปนรายคู
1-2 ป

3-4 ป

4.09

4.16

ระยะเวลาในการเปนสมาชิก
1-2 ป
3-4 ป
มากกวา 4 ป ขึ้นไป

X

4.09
4.16
3.99

มากกวา 4 ป
ขึ้นไป
3.99
*

จากตาราง 12 แสดงวานักศึกษาที่เปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ ี
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม 3-4ป มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย แตกตางจาก
นักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม
มากกวา 4 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกตางของทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวม จําแนกตามระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรม เปนรายคู
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก
X

1-2 ป
3-4 ป
มากกวา 4 ป ขึ้นไป

1-2 ป
4.05

3-4 ป
4.10

มากกวา 4 ปขึ้นไป
3.97

4.05
4.10
3.97

*

จากตาราง 13 แสดงวานักศึกษาที่เปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ ี
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม 3-4ป มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ยรามคํา แหงโดยรวมแตกต างจากนั กศึกษาที่เ ป น สมาชิ กกิ จ กรรมชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรมที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมมากกวา 4 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
ตาราง 14 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามตามชมรมที่สังกัด
การเขารวมกิจกรรม
แหลงความ
ดานศิลปวัฒนธรรม
แปรปรวน
1. ดานการไดรับความรูความ ระหวางกลุม
เขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม ภายในกลุม
ไทย
รวม
2. ดานสงเสริมคานิยมของ
ระหวางกลุม
สังคมไทย
ภายในกลุม
รวม
3. ดานการอนุรักษ
ระหวางกลุม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

4
271
275
2
271
275
2
271
275

0.99
34.82
35.81
1.04
35.52
36.56
0.49
45.55
46.04

0.25
0.13

1.92

0.11

0.26
0.13

1.98

0.10

0.12
0.17

0.73

0.58
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ตาราง 14 (ตอ)
การเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม
รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

2
271
275

0.57
25.66
26.23

0.14
0.09

1.50

0.20

จากตาราง 14 แสดงวานักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่สังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดานจําแนกตาม เพศ ระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ชมรม และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาทีเ่ ปนสมาชิกกิจกรรมชมรม ซึ่งดําเนิน
กิจกรรมอยูในปการศึกษา 2554 ไดมาโดยการใชสตู รของยามาเน (Yamane. 1967: 886-887)
มีคาระดับความเชื่อมั่น 95% (Alpha = .05) ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 276 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาที่มตี อ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีม่ ีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .95

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละ
2. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรู
ความเขาใจเรือ่ งศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มตี อ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมและในแตละดาน
จําแนกตาม เพศ โดยใชการทดสอบที (t - test) สวนตัวแปรระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม
และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance)
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย และดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย สรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้
1. นักศึกษามีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ในแตละดานและโดยรวมในระดับ
มาก
2. นักศึกษาทั้งชายและหญิงมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใน
แตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน
3. นักศึกษาที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไม
พบความแตกตาง
4. นักศึกษาที่สังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน

การอภิปรายผล
จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวม อภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรบั จากการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมอยูใ นระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา
โดยการกําหนดนโยบายและการวางแผนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริม เผยแพร และ
รักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ใหนักศึกษาเกิดความสนใจ มีสุนทรีภาพดานศิลปะแขนงตาง ๆ
จากการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศกึ ษาหาความรูจ นเกิดการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 3 ดาน
คือ ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
และดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ดังที่ สุชาดา กีระนันทน (2552: 143) กลาวไววา
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญในการสรางคุณลักษณะของบัณฑิต การเขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเปนสวนสําคัญในการสรางความสุนทรียใหกบั ชีวติ โดยเฉพาะเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงเร็ว มีความวุนวายสับสนจากวิถีชวี ิตใหม ๆ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับนักศึกษา
ใหเขาใจเตรียมจิตใจใหหนักแนน และการรูจักที่จะผอนคลายดวยศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ บุญยงค บุญฟก (2547: 54) ที่ศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
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ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวานักศึกษามีความตองการในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ทํานอง
เดียวกับงานวิจัยของกรสรวง มณีมาลา (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรม
ชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามีการเขารวมกิจกรรมชมรมของ
มหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก สอดคลองกับ พระอโนชา สิมพา (2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอ สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับสภาพแวดลอมดานกิจกรรม
นักศึกษาในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย พบวา นักศึกษา
เห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดาน
การไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของแตละชมรม นักศึกษาเปนผูวางแผนเสนอโครงการตาง ๆ เพื่อขอ
งบประมาณการดําเนินงาน ทําใหนักศึกษารูจักระบบในการวางแผนการดําเนินงาน ในสวนของ
การจัดกิจกรรมตางๆ นั้น นักศึกษาไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับทักษะความรูของชมรมที่เปน
สมาชิก ไดรับการถายทอดความรูในการปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญ หรือวิทยากรภายนอกชมรม
สงเสริมใหนักศึกษาเกิดประสบการณใหมๆ ในทางสรางสรรค ทั้งการสงเสริมใหนักศึกษาได
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยอีกดวย อาจกลาวไดวาการเขารวมกิจกรรมชมรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมจะชวยสงเสริมความรูและความสามารถของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา (The Theory of Student Involvement) ของ
แอสติน (Astin. 1995: Online) ที่กลาววาการมีสวนรวมของนักศึกษา คือการใชแรงกายและ
แรงใจเขาไปสัมพันธกับสิ่งตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดประสบการณในการเปนนักศึกษา ใน
สวนของการพัฒนาดานการเรียนรู และบุคลิกภาพของนักศึกษา ที่เกิดจากการเขารวมโปรแกรม
การศึกษา เปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพของการมีสวนรวมของนักศึกษาใน
โปรแกรมการศึกษานั้น ทํานองเดียวกับสุมณฑา พรหมบุญ (2546: 36) ที่กลาววา กิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ สรางและพัฒนารูปแบบในการเรียนรูให
เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ
สรางความเชือ่ มโยงการดําเนินงานดานพัฒนานิสิตนักศึกษา รวมถึงการการออกแบบรูปแบบ
การพัฒนานิสติ นักศึกษาในสถาบัน โดยใชกรอบความคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนฐาน
ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญชนก เพ็งผา (2548: 68)
ไดศึกษาสภาพและความคาดหวังตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษามีความคาดหวังในการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการดานศิลปวัฒนธรรมดานคุณประโยชนอยูในระดับมาก และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
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(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษาแพทยศิริราช พบวา นักศึกษาแพทยที่ผานการเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจในดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับมาก
1.2 ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย พบวา นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการสงเสริมคานิยม
ของสังคมไทย อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุง
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนเพื่อชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของ
คานิยมในสังคมไทย ในเรือ่ งของการแตงกาย ภาษา มารยาทไทย ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค ดังที่กอ สวัสดิ์พาณิชย (2530: 29) กลาววา หนาที่ของ
การศึกษาคือการถายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสูเยาวชน เนื้อหาของหลักสูตรแทบทั้งหมด
เปนเรื่องของวัฒนธรรมหรือเปนการประมวลความรูทสี่ ังคมตองการผนวกเขากับวัฒนธรรมเพือ่
ทําใหเยาวชนเปนผูรอบรู มีความเจริญเติบโตและพัฒนาการหลายทางตามที่สังคมตองการ อีก
ทั้งเปนการสรางคานิยม และทําใหนักศึกษาซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชาติดวย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และออมใจ วงษมณฑา (2549: 93) ไดศึกษาเรื่อง บทบาท
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาวัฒนธรรมและคานิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวา สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมคานิยมของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก
1.3 ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม พบวา นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดตระหนักในเรื่องความสําคัญของ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ดวยเชื่อมั่นวาวัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝง
รากฐานอั น ดี งามของจิต ใจ ชว ยเสริม คุ ณคา ใหบั ณ ฑิต ของมหาวิทยาลัย รามคํา แหงเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร นักศึกษา
และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดปการศึกษา รวมทั้งเรงปลูกฝงจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคา รูจักอนุรักษ ทํานุบํารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปน
เอกลักษณและมรดกที่ล้ําคาของชาติ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ นอกจากนี้
ยังใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ ทําใหนักศึกษาสนใจและมุงมั่นที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ดังที่ วิจิตร สินสิริ (2534: 33) ไดกลาววา สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการกําหนดพันธกิจของ
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สถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหนวยงานสถาบันวัฒนธรรมขึ้นเพื่อ
เปนศูนยกลางในการดําเนินพันธกิจดานนี้ใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับ
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาทีต่ องสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ นิรัชญา หมอกรอง (2555: 62) ที่ศึกษา
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา
นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวรณัฐ ถ้ําทองถวิล (2552: บทคัดยอ) ที่ศกึ ษาการมีสวน
รวมของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา นักศึกษาสนใจและ
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด ทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของชัยชนะ มิตรสัมพันธ
(2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกลุมภาคกลาง พบวา นักศึกษามีความตองการการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของทางมหาวิทยาลัยดานศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด
2. นักศึกษาชายและหญิง มีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นไมมีการ
กําหนดวาเหมาะสมกับเพศใด โดยนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงตางเห็นความสําคัญของ
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมคานิยมในตัวของนักศึกษาทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ พัฒนาความรู
ความสามารถจากวัฒนธรรมของตนสามารถนําเอกลักษณความเปนไทยไปประกอบกับวิชาชีพ
ได จึงทําใหนักศึกษาทั้งชายและหญิงมีทศั นะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมไม
แตกตางกัน ดังที่สําเนาว ขจรศิลป (2538: 117) ไดกลาววา นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปอยูระหวางวัยรุนตอนปลายและผูใ หญตอนตน นักศึกษาทั้งหญิงและชายตางมีพละกําลัง
และความคิด มีความสนใจและความตองการอยากรูอยากเห็น นักศึกษาสวนมากจึงมีความ
พรอมอยางเต็มที่ทั้งทางดานการเรียนรู และการทํางานอยางเขมแข็งอดทนดวยอุดมการณและ
ความบริสุทธิ์ใจ กิจกรรมนักศึกษาแตละประเภท สามารถตอบสนองความสนใจ และความ
ตองการสวนตัวของนักศึกษา ซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี การทํากิจกรรม
ใหนักศึกษาเกิดทั้งการเรียนรู ทักษะและประสบการณอยางมากมาย ซึ่งทักษะและประสบการณ
หลายอยางไมสามารถเรียนไดในชั้นเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
สงเสริมพัฒนาการของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของมาณิตา พรวราภา (2552: 64-65)
ไดศึกษาเรื่อง การเขารวมกิจกรรมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา
นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนคติตอการเขารวมกิจกรรมชมรม ไมแตกตางกัน
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3. นักศึกษาที่เปนสมาชิกกิจกรรมชมรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม และโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาในการเปน
สมาชิกชมรมเปนสวนหนึ่งทีท่ ําใหนักศึกษาเกิดความผูกพัน และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
ชมรม จากการทํากิจกรรมซ้ําๆ เปนระยะเวลานาน จนเกิดเปนประสบการณที่แตกตางกัน สวน
ในดานการไดรับประสบการณจากการทํากิจกรรมของนักศึกษานั้น นักศึกษาที่มปี ระสบการณ
ในการทํากิจกรรมมากกวา 3ป มีความคิดเห็นแตกตางจากนักศึกษาที่มีประสบการณในการทํา
กิจกรรมเพียง 1 ป เนื่องจากนักศึกษาที่มปี ระสบการณในการทํากิจกรรมมากกวา 3ป ไดสะสม
ประสบการณและพัฒนาความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอจึงรูจักบริหารงานภายใตระเบียบ
และขอบังคับ รูจักใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มองเห็นจุดเดนและจุดดอยของตนเอง
ภายหลังจากการการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี กลุมยอยของยอรจ โฮมีนส (1950: 9)
ที่มีแนวคิดวา กลุมเกิดขึ้นได เพราะมีองคประกอบสามอยาง คือ กิจกรรม (Activity) ปฏิสัมพันธ
(Interaction) และอารมณรวม (Sentiment) องคประกอบดังกลาวตองเกี่ยวของและสัมพันธกัน
ตลอดระยะเวลาที่มีกลุม ทํานองเดียวกันกับ สุชาญ โกศิน (2539: 1) กลาววา กิจกรรมชวย
พัฒนานักศึกษาใหรูจักการทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ฝกการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ เพราะหากจะเปนผูนํากลุมในอนาคต หัวหนาหรือผูบริหาร ความรูพื้นฐานในสวนนี้ถือ
วาจําเปนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธาริณี สุขจิตต (2544: 66) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่เปนกรรมการบริหารชมรมตอการไดรบั ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นักศึกษาทีเ่ ปนกรรมการบริหารชมรมที่มีประสบการณ
ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาแตกตางกัน ตางก็มีความคิดเห็นตอการไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแตละดานโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทยและดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยไม
พบความแตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมสติฐานทีไ่ ดกําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การดําเนิน
กิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษารวมกับชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมจึงมีขอบขายและวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา ดังนั้นรูปแบบโครงการตองเปนโครงการที่ตรงกับวัตถุประสงค
ดังกลาวเพื่อสอดคลองกับนโยบาย และพันธกิจ(Mission) ของมหาวิทยาลัย จึงเปนเหตุให
นักศึกษาที่มีความแตกตางกันในเรื่องของระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรมเขามาในชมรม
ดานศิลปวัฒนธรรมจะไดรับการสงเสริมคานิยมของสังคมไทยและดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เหมือนกันอยูแลว ดังที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553: 1) กลาวไวในพันธกิจ (Mission) ดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวา การดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม
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ปลูกฝงใหนักศึกษาและ บุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอื่น ๆ มุงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กวางขวางยิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรม
สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุวัฒน ปรือปรัง (2548: 70) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีตอการจัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
พบวา ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน
จําแนกตามประสบการณการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ไมแตกตางกัน
4. นักศึกษาทีส่ ังกัดชมรมตางกันมีทัศนะตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาทีใ่ หความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
ไมวาจะเปนในเรื่องของการอนุรักษ ทะนุบํารุง สืบทอด เผยแพร หรือใหการบริการสังคมดวย
งานศิลปะแขนงตางๆ ซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติตางๆ ที่
เกี่ยวของกับนาฏศิลปดนตรีใหแกนักศึกษา ดังที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2556: 4) กลาวไวใน
แผนปฏิบัติราชการหาปของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ และวัตถุประสงคของ
สถาบันวา เพื่อการอนุรักษ สงเสริม สืบทอด และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรสู
สังคมไทยและใหเปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน เสริมสรางคานิยม จิตสํานึก เพื่อความมั่นคง
ความเปนไทย บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
เสริมสรางองคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรมภูมิปญ
 ญาไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงทําให
นักศึกษาทีเ่ ขารวมชมรมดานศิลปวัฒนธรรมใดก็ตาม ก็มีทัศนคติที่ดตี อการเขารวมกิจกรรมไม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเกษร มาลา (2550: 2) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการใหบริการในงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน พบวา
นักศึกษาทีศ่ ึกษาในคณะที่แตกตางกัน มีทัศนะตอการรวมกิจกรรมนักศึกษาไมแตกตางกัน เชน
เดียวกับวรัญญา เทศนา (2547: 63) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
ตอการรวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป พบวา นักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชานาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย นาฏศิลปสากล และดุริยางคสากล มีความคิดเห็นวาการ
เขารวมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การวิจัยเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
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1. ดานการไดรับความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ดานการไดรับความรู
ความเขาใจเรือ่ งศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา สถาบันศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญในการพัฒนาการจัด
ดําเนินงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาสนใจในการ
เขารวมกิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมการแสดง
อยางทั่วถึงทุกคน นอกจากนี้ เพื่อใหการจัดดําเนินงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรจัดกิจกรรมใหมีผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมใหความรู
แลกเปลีย่ นประสบการณแกนักศึกษาโดยตรง และมีอาจารยทปี่ รึกษาชมรมที่มีความรูความเขาใจ
ดานศิลปวัฒนธรรมดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา พิจารณางานการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มี
ความสําคัญ ทั้งที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หนวยงานในภาครัฐและเอกชน หรือจาก
องคกรตางๆ ใหมีปริมาณงานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพของนักศึกษา
พรอมทั้งสนับสนุนใหไดเผยแพรผลงานทัง้ ในและนอกประเทศดวย
2. ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปนสิง่ ที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย อยูใน
ระดับมาก ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะวา จากสภาพสังคมไทยที่เปลีย่ นไปในปจจุบัน มหาวิทยาลัยควร
สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคานิยมของสังคมไทย เชน
การแตงกายใหถูกระเบียบ การใชภาษาไทยที่ไพเราะและถูกตอง ปฏิบัตติ นอยางไทย มีมารยาท
และออนนอมถอมตนตอผูใ หญ นิยมบริโภคขนมและอาหารไทย และใชชวี ติ อยางพอเพียง เปนตน
นอกจากการปฏิบัตติ นดังกลาวแลวนักศึกษายังเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคคลอื่น ๆ อีกดวย โดย
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกหลักสูตร รณรงคใหนักศึกษาเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทย ไดแก การประชาสัมพันธ ปายนิเทศนของมหาวิทยาลัย รณรงคให
คณะครูอาจารยประจํารายวิชาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเปนไทยระหวางการ
จัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการเผยแพรกิจกรรม
ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรม
3. ดานการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็นวาเปนสิง่ ที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับ
มาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กองกิจการ
นักศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ไดแก งบประมาณ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
แกนักศึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดแสดง
สาธิต จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมทางดานนาฏศิลป การแสดง ดนตรี การละเลนพื้นเมือง
การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและทองถิ่นในการอนุรักษและเผยแพร

66
ศิลปวัฒนธรรรม มีการประชาสัมพันธใหทราบอยางทัว่ ถึงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เชื่อมโยง
กับชุมชน หนวยงานรัฐและเอกชนตาง ๆ ใหสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจหรือแรงจูงใจของนักศึกษาในการรวมกิจกรรมตางๆ
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั่วประเทศ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของ
กิจกรรมตางๆ ที่ตรงตามความตองการของนักศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเรื่องการสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวางแผนและนโยบายทีต่ รงตาม
ความตองการของนักศึกษา
3. ควรมีการวิจัยองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ทีม่ าชวยในการสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรม และควรหาปจจัยดานตางๆ เพื่อการอนุรักษและสืบสาน อนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนตอไป
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1. ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ชื่อ อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข
สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ชื่อ อาจารย ดร.สมศักดิ์ เกตุแกนจันทร
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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แบบสอบถาม
เรื่อง

ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม รายละเอียดสวนตัวสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอนที่ 1 รายละเอียดสวนตัวสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย 9หนาขอคําถามที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
(
2. ระยะเวลาในการเปนสมาชิกชมรม แบงเปน
( ) 1-2 ป
( ) 3-4 ป
( ) มากกวา 4 ป ขึ้นไป

) หญิง

3. ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สังกัด
( ) ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป
( ) ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
( ) ชมรมดนตรีลูกทุงสุโขทัย
( ) ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย
( ) ชมรมศิลปะการแสดง
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ตอนที่ 2 ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองขวามือคําตอบทีต่ รง ชองใดชองหนึ่งใน 5 ชอง
ที่ตรงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาที่มตี อการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหงของทานมากที่สุด
คะแนน 5 หมายถึง นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรบั จากการเขารวมกิจกรรมในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง นักศึกษาเห็นวาเปนสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับนอยที่สุด

ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดานการไดรบั ความรูความเขาใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย
1. ทานไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับทักษะความรูของชมรมที่
เปนสมาชิก.......................................................................
2. ทานไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจากผูเชี่ยวชาญ
ประจําชมรม......................................................................
3. ทานไดรับการถายทอดความรูในการปฏิบัติโดย
ผูเชี่ยวชาญ หรือวิทยากรภายนอกชมรม.............................
4. ทานไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ทานไดรับการถายทอดความรูจากอาจารยที่ปรึกษาชมรม......
6. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในชมรมจาก
อาจารยที่ปรึกษาชมรม........................................................
7. อาจารยที่ปรึกษาแนะนําแหลงการเรียนรูด านศิลปวัฒนธรรม..
8. ทานไดรับการถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรมจากรุนพี่
หรือสมาชิกที่อยูชมรมเดียวกัน.............................................
9. สมาชิกในชมรมมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมของชมรมตนเองเปนอยางดี…………………..
10.การปฏิบัติกิจกรรมชวยสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถใหแกนักศึกษาตามความตองการของทาน.....
11. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ...........................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(4)
(3)
(2)
(1)
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ดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหทานเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง............................................................
13. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดประสบการณ
ใหม ๆ.............................................................................
14. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค........................................................................
15. มีการจัดกิจกรรมชมรมทัง้ ภายในและภายนอกที่สงเสริม
ความรูความสามรถของนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม..........
16. กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นตอบสนองความตองการเรื่องความรู
ทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา.........................................
17. ชมรมมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา…………………………………………….
18. ชมรมมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการจัดแสดง สาธิต.........
19. ชมรมมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปยังพิพิธภัณฑทาง
วัฒนธรรม.........................................................................
20. ชมรมมีการจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมในวันสําคัญทาง
วัฒนธรรม เชน วันลอยกระทง วันสงกรานต เปนตน......….
21. ชมรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภายในหองปฏิบัติการชมรม............
22. คณะกรรมการชมรมเปดโอกาสใหสมาชิกในชมรมแสดง
ความคิดเห็นในการทํากิจกรรม..........................................
ดานการสงเสริมคานิยมของสังคมไทย
23. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
การแตงกายอยางไทย......................................................
24. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง
การแตงกายชุดนักศึกษาอยางถูกระเบียบ.........................
25. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง......................................
26. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาในการใช
คําพูดที่ไพเราะ................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(4)
(3)
(2)
(1)
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27. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การบริโภคอาหารไทย.......................................................
28. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาใน
การบริโภคขนมไทย..........................................................
29. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาไทย....................................................................
30. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่นของตน...................................................
31. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
มารยาทไทย......................................................................
32. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคา
ของการปฏิบัติตนอยางไทย เชน การไหว การขอบคุณ
การนั่ง การยืน การเดิน เปนตน........................................
33. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง
การออนนอมถอมตนตอรุนพี่ หรือครูอาจารย…...................
34. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาของการใช
ชีวิตอยางพอเพียง..............................................................
ดานการอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรมไทย
35. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ไทย.....................................................................................
36. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคาและ
ความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย..............
37. กิจกรรมชมรมชวยใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ไดมีสวนรวมในการอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรมไทย…..............
38. กิจกรรมชมรมชวยใหนักศึกษาสามารถถายทอดความรูทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติแกผูอื่นได..............................................
39. ชมรมมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรแกนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย....................................................................
40. ชมรมมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรสูชุมชน...........................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(4)
(3)
(2)
(1)
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ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
41. ชมรมมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย...................................
42. ชมรมมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย................
43. กิจกรรมชมรมชวยสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของไทย…….…………………………………
44. กิจกรรมชมรมสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม.............................
45. กิจกรรมชมรมสงเสริมใหนักศึกษาอยากชักชวนเพื่อนใหเขา
รวมกิจกรรมที่ชมรมจะจัดขึ้นตอไป....................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(4)
(3)
(2)
(1)

ภาคผนวก ง
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
และคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
และคาอํานาจจําแนกรายขอ
เรื่อง ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. คาความเชือ่ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.95
2. คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) ของแบบสอบถาม
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอที่
คาอํานาจจําแนก
ขอที่
คาอํานาจจําแนก
1.
2.049
24.
2.075
2.
4.320
25.
2.758
3.
0.970
26.
3.211
4.
0.552
27.
3.384
5.
1.986
28
2.220
6.
0.509
29
5.150
7.
1.528
30
4.438
8.
1.655
31
3.795
9.
1.825
32
3.416
10.
1.247
33
4.830
11.
4.249
34
4.782
12.
0.871
35
3.360
13.
1.897
36
5.00
14.
3.00
37
6.763
15.
3.347
38
3.55
16.
2.139
39
3.795
17.
2.139
40
3.035
18.
3.813
41
5.041
19.
2.497
42
5.612
20.
3.347
43
5.557
21.
2.575
44
3.457
22.
1.265
45
3.454
23.
2.909
24.
2.075
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

นางสาวนวรัตน โฉมงาม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2528
จังหวัดขอนแกน
เลขที่ 631 หมู 3 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ขาราชการ ครู
สถานที่ทํางานปจจุบัน
โรงเรียนเกษตรสมบูรณวทิ ยาคม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2549
พ.ศ.2556

ศศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตร)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

