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คํานํา 

รายงานการวิจยัเลม่นี � เป็นการศกึษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษา เพื อพฒันานกัศกึษา

ให้มีคณุภาพ มีความเป็นมนษุย์ที สมบรูณ์ทั �งทางสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม โดยการเน้น

พฒันาเจตคต ิทกัษะในการเรียน การทํางาน ร่วมกบัผู้ อื น ความสามารถในการคดิ การวิเคราะห์ มองเห็น

การณ์ไกล มีความเข้าใจในตนเอง พฒันาบคุลิกภาพได้เหมาะสม มีมนษุยสมัพนัธ์ รอบรู้วฒันธรรมตา่ง ๆ 

มีทกัษะด้านการปรับตวั ตลอดจนการวางแผนเพื อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตให้สอดคล้องกบั

บคุลิกภาพของตนเองได้ และกิจกรรมนกัศกึษาก็เป็นรูปแบบหนึ งของกระบวนการศกึษานอกชั �นเรียน ที มี

ความสําคญัอยา่งยิ งตอ่การพฒันานกัศกึษาให้ได้รับประสบการณ์จริงทางการศกึษา 

 

คณะผู้จดัทํา 



 ก

หัวข้องานวิจัย  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั คณะศกึษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ชือผู้วิจัย  ผศ.ดร.อรพิณ  ศริิสมัพนัธ์ 
   ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ 
ปีการศึกษา  2550 
   

 การวิจัยครั 'งนี 'มีวตัถุประสงค์ 1)  เพื/อศึกษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั 'ง 6 ด้าน  ได้แก่             
ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวฒันธรรม  ด้านกีฬา  ด้านวิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามคัคี
และความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา  และด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย         
2)  เพื/อเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามตวัแปร  เพศ สาขาวิชา ผลสมัฤทธิ<ทางการเรียน  
ภมูิลําเนา  จงัหวดัที/อยู ่ การเข้ามหาวิทยาลยั  

กลุ่มตวัอย่างที/นํามาศึกษา  ได้แก่  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปีการศึกษา  2548  จํานวน  176  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื/องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  สถิติที/ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี/ย  ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐาน  
เปรียบเทียบทดสอบความแตกตา่งด้วยสถิติ  t-test  และ one-way  ANOVA  ทดสอบรายคูด้่วยสถิต ิ 
LSD  (Least  Significant Difference)   

ผลการวิจยัพบว่า  1)  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ของนกัศกึษา            คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยรวมและทกุด้าน มีนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก  
2)  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษา ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   จําแนกตามตวัแปร  ผลสมัฤทธิ<ทางการเรียน สาขาวิชา เพศ  พบความแตกต่างในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  สําหรับอาย ุ ภูมิลําเนา  จงัหวดัที/อยู่  การเข้ามหาวิทยาลยั  ไม่พบความ
แตกตา่ง 

 
 
 
 

 



 ข

 
 Research Title State Participation University Students, Faculty of Education.  Silpakorn  
  University. 
BY                Professor.Dr ORAPIN  SIRISAMPHAN 
  Dr. PATTARAPON  MAHAKHAN 
Year   2550.  
   The purpose of this study was 1).  To study the participation of students, 
university students, Faculty of Education, Arts, and 5 areas of interest perform.  Culture, 
sports.  Academic promote harmony and good relationship of students and their parents 
by the way democracy 2).  To compare the conditions of participation of students, 
university students, Faculty of Education, Silpakorn University. By age,gender 
achievement domicile  Province in the university field.  
 The sample for the study were.  Fine Arts Faculty of Education students.  Year 2548 of 
176 people by questionnaire as a tool to collect statistics for the data analysis is the 
percentage standard deviation.  Compare different test statistics t-test and one-way 
ANOVA statistical test LSD LSD (Least Significant Difference).  
 The results were as follows: 1.).  State participation in student activities of students.  
Faculty of Education  Silpakorn University as a whole and on all sides.  The student 
activities in high 2.).  Compare the state of student participation of students.  Fine Arts 
Faculty of Education.  BY variables achievement.  Major sex differences found in student 
participation for a lifetime.  City domicile address  The university does not see the 
difference.  
 
 
 



บทที�  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเรื� องสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง และเสนอแนวความคิดและหลักการสําคญัที�เกี�ยวข้องกับการวิจัย
ตามลําดบัดงันี *  
 1. ความหมายของกิจกรรมนกัศกึษาปรัชญาของกิจกรรมนกัศกึษา  
 2. แนวคดิเชิงทฤษฎีและหลกัการตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกบักิจกรรมนกัศกึษา 
     2.1  ปรัชญาของกิจกรรมนกัศกึษา 
     2.2  วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนกัศกึษา  
     2.3  ความสําคญัและจดุมุง่หมายของกิจกรรมนกัศกึษา  
 3.  ประเภทและลกัษณะของกิจกรรมนกัศกึษา  
     3.1  การดําเนินการจดักิจกรรมนกัศกึษา  
     3.2  ประโยชน์ที�ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
     3.3  นโยบายและแนวทางการจดักิจกรรมนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  
     3.4  ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษา  
     3.5  นโยบายสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัศลิปากร 
 4. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
1. ความหมายของกจิกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมนักศึกษาเป็นหวัใจสําคญัอีกประการหนึ�งของการบริหารจดัการอุดมศึกษา    
ที�เสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา (Student Development) และกิจกรรมเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากสิ�งที�บงัคับเรียนในชั *นเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสําคญัควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร จะเห็นว่ากิจกรรมนักศึกษามี
ความสําคญัในการพฒันานกัศกึษาให้เป็นบคุคลที�สมบรูณ์ มีคณุลกัษณะตามที�สงัคมต้องการ การ
สร้างบณัฑิตที�พงึประสงค์เป็นผลจากความร่วมมือของหลาย ๆ ส่วนที�สําคญัคือ การเรียน การสอน
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ในหลกัสูตร การวิจยั กิจกรรมนกัศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อม ซึ�งสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที�มีนโยบายและมาตรการเกี�ยวกับการผลิตบัณฑิตและ สนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที� มีความรู้สึก รู้รอบ มีจิตสํานึกเชิงจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ�งมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของคําว่ากิจกรรมนกัศกึษา (Student Activities) ไว้หลายลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป 
สามารถสรุปได้ดงันี * 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง งานทุกประเภทที�นักศึกษาจัดขึ *นนอกเวลาเรียนทั *ง  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยทั�วไปจะไม่เกี�ยวข้องกบัการเรียนในหลกัสตูรโดยตรง   ไม่มี
ความสําคญัในการนํามาคิดคะแนนเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทําได้โดยสมคัรใจไม่มีการบงัคบัให้
เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์ที�ได้จดักิจกรรมขึ *น   ก็เพื�อความ
สนุกสนาน เพื�อความรู้และสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา  เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาได้นําความรู้ความสามารถของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมและ  ตนเอง (ธิดารัตน์  
บญุนชุ  2543 : 3) กิจกรรมนกัศกึษา คือ การจดักิจกรรมขององค์กรตา่ง ๆ ที�เปิดโอกาสให้นกัศกึษา
ได้มีการเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างความสมัพนัธ์ขั *นพื *นฐานให้กบั  นกัศกึษา โดยการศกึษาแบบ
ประชาธิปไตย ที�ถือว่าเป็นส่วนหนึ�งที�จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที�มีคุณภาพและได้
มาตรฐานที�จะส่งผลให้เป็นบุคคลที�มีคณุค่าต่อสงัคม (Herbert  1975 : 30) กิจกรรมนกัศึกษา 
หมายถึง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตการทํางาน โดยเป็นกิจกรรมเพื�อ
สนับสนุนการประหยัด อดออม นิยมไทยและใช้ของไทย กิจกรรมเพื�อการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาด้านจริยธรรม คุณธรรม และบุคลิกภาพ (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  2541 : 5) ซึ�ง
สอดคล้องกบั ชาญชยั  อินทรประวตั ิที�ได้กลา่วไว้วา่ กิจกรรม   นกัศกึษา คือ กิจกรรมที�มีประโยชน์
ทางการศกึษาที�เกิดขึ *นจากการคิดและการดําเนินการของนกัศกึษา โดยการให้คําปรึกษาและดแูล
ของอาจารย์ที�ปรึกษาให้อยู่ในกรอบนโยบาย ประเพณีและวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั (ชาญชยั  
อินทรประวตัิ  2545 : 27) โดยกิจกรรมนกัศกึษาที�จดัขึ *นเป็นกิจกรรมที�นกัศกึษาเข้าร่วมด้วยความ
สมคัรใจ และอยูใ่นความรับผิดชอบของอาจารย์ที�ปรึกษาและสถาบนัการศกึษา มุ่งส่งเสริมเพิ�มพนู
ความรู้ ประสบการณ์จริงแก่นกัศกึษาในทกุ ๆ ด้าน เพื�อให้เป็นบคุคลที�มีคณุภาพตอ่สงัคม (สมชาย  
บญุญบาล  2541 : 12) 
 จากความหมายกิจกรรมนกัศกึษาดงักล่าว ทําให้ทราบว่าการพฒันานกัศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นการพฒันาด้านสติปัญญา สงัคม อารมณ์ เอกลกัษณ์ ร่างกาย คณุธรรม ก็มีความจําเป็นที�
สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมให้ครบทุก ๆ ด้าน        
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อาจสรุปได้วา่ กิจกรรมนกัศกึษา หมายถึง กิจกรรมที�จดัขึ *นโดยนกัศกึษา หรือมหาวิทยาลยั ที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และมีเป้าหมายเพื�อพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงที�นําไปสู่การพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ พัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัยของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสังคม   
ประชาธิปไตย เพื�อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาคุณสมบัติของนักศึกษาให้รู้คุณค่า ส่งเสริมให้     
นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักการทํางานร่วมกับบุคคลอื�น สามารถทํางานเป็นทีม            
มีภาวะความเป็นผู้ นําได้ และเพิ�มพนูความรู้รอบ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีจิตสํานึกในการใฝ่เรียนรู้
และรับผิดชอบตอ่ตนเอง ที�จะนําไปสูก่ารอยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
2.  แนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับกจิกรรมนักศึกษา 
 2.1  ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งที�มีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มี
บทบาทสําคัญในการสร้างคนให้เพียบพร้อมด้วยความเจริญทางด้านความรู้ ความคิด และ มี
ศีลธรรม สร้างเสริมสิ�งต่าง ๆ และสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์
อยา่งเตม็ที�ทั *งด้านการศกึษาและการพฒันาความคิด บคุลิกภาพ เปิดโอกาสให้  นกัศกึษาได้สมัผสั
และได้รับประสบการณ์ที�ดีในชีวิตเพื�อการเตรียมพร้อมที�ให้เป็นบณัฑิตที� สมบูรณ์ มีความเป็น
มนุษย์ที�มีคณุคา่ต่อตนเองและสงัคม ดงันั *น กิจกรรมจึงเป็นสิ�งสําคญัในการพฒันาบณัฑิตให้เป็น
มนุษย์ที�สมบูรณ์ทั *งในด้านความรู้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ออกไปพัฒนา
ประเทศ วินสตนั และมิลเลอร์ (Winston and Miller  1994 : 3) ได้ให้ ความเห็นว่า การพฒันา
นกัศกึษาให้มีความสมบรูณ์นั *น จะต้องมีองค์ประกอบหลายประการด้วยกนั คือ สถาบนัอดุมศกึษา
ต้องให้ความสําคญัอยา่งยิ�ง นบัตั *งแตก่ารบริหารจดัการด้านการเรียนการสอน งานกิจการนกัศกึษา 
โดยเฉพาะอย่างดยิ�งงานกิจกรรมนกัศกึษา งานให้คําปรึกษาแนะแนว งานกีฬาและนนัทนาการใน
การพฒันานกัศกึษาให้มีความรับผิดชอบทั *งตอ่ตนเองและสงัคม เป็นบณัฑิตที�มีคณุภาพ 
 จะเห็นวา่งานกิจกรรมนกัศกึษามีบทบาทสําคญัในการพฒันานกัศกึษาเป็นอย่างมาก 
ดงันั *น สถาบนัอุดมศกึษาต้องกําหนดปรัชญา นโยบายของกิจกรรมนกัศึกษาให้เอื *อตอ่การพฒันา
นักศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์            
มีคณุภาพและศกัยภาพในการพฒันาและแข่งขนัในสงัคมโลก พฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ จากสรุปผลการสมัมนากิจการนกัศกึษา กนกวรรณ ฉันธนะมงคล ได้ให้
ทศันคตใินการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาจะต้องมีลกัษณะการส่งเสริมให้   นกัศกึษารู้จกัตนเองมาก
ยิ�งขึ *น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นกัศึกษาจดัตั *งกลุ่ม หรือชมรมที�มี
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ความสนใจในเรื� องเดียวกัน โดยไม่คํานึงถึงเพศ เชื *อชาติ ศาสนา เปิดโอกาสให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกับกลุ่ม การทํางานเป็นทีม  รักความเป็นไทย เป็นบุคคลที�มี
บคุลิกภาพ ปรับตวัเข้ากบัสภาพการเรียนการสอน และสามารถใช้กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
จากการเรียน (กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล  2541 : 5) กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา โดยการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ ต่าง ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา เพื�อพฒันาตนเองที�จะนําไปสู่การดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ (เนาวรัตน์  ก๋ง
เมง่  2543 : 9 ; อ้างอิงจาก Chamber and Christine  1993) ปรัชญาของกิจกรรมนกัศกึษาเป็นสิ�ง
สําคญัที�ทุกสถาบนัต้องกําหนดให้ชัดเจนและ  สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการพัฒนาศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลยัได้กําหนดปรัชญาของกิจกรรมนกัศกึษาไว้ดงันี * (ทบวงมหาวิทยาลยั  2543 : 11) 
 1.  ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ มีคุณภาพ และ  
ศกัยภาพในการพฒันาและแขง่ขนัในสงัคมโลก 
 2.  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการอดุมศกึษาให้เอื *อตอ่การพฒันานกัศกึษา 
 3.  สร้างสรรค์ความรู้ในด้านการพฒันานกัศกึษา หรือเอื *อตอ่การพฒันานกัศกึษา 
 4.  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพลักษณะที�พึงประสงค์ โดย
พฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพ
และชีวิต 
 5.  ส่งเสริมความสามารถในการสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลยี สร้างแหล่งเรียนรู้   
ที�มีคณุภาพ 
 6.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้ใช้ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ�นเป็นแหลง่การเรียนรู้ 
 7.  สนบัสนนุกิจกรรมที�เสริมสร้างให้เห็นคณุคา่ และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาท้องถิ�น 
 8.  ส่งเสริมการใช้หลกัธรรมทางศาสนา เพื�อพฒันานกัศกึษาให้มีจริยธรรม คณุธรรม 
มีระเบียบวินยั มีสมาธิ อยา่งสมํ�าเสมอ 

9.  จดัให้มีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
10.  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรี กีฬา ศาสนา การใช้ชีวิตในสงัคม 
11.  สง่เสริมให้นกัศกึษาเพิ�มพนูประสบการณ์ด้านการทํางานในระหวา่งเรียน 
12.  พฒันาหอพกันกัศกึษาให้เป็นแหลง่ศกึษา 
13.  จดัให้มีสถานที�ออกกําลงักาย เพื�อพฒันาสขุภาพและนนัทนาการ 
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14.  ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ให้เอื *อตอ่การพฒันานกัศกึษา 
15.  สนบัสนนุให้อาจารย์บรูณาการวิชาการกบักิจกรรมนกัศกึษาเข้าด้วยกนั 

 วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538 : 63 – 64) ได้กําหนดปรัชญาของกิจกรรม  
นกัศกึษาไว้ดงันี * 
 1.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแตล่ะคนรู้จกัตนเองมากขึ *น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ อนั
เป็นผลให้แต่ละคนสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิ
ภาวะสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ที�สมบรูณ์มากยิ�งขึ *น 
 2.  ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักศึกษาจัดตั *งกลุ่มหรือชมรมที�มีความสนใจในเรื�อง
เดียวกนั โดยไมคํ่านงึถึงเพศ เชื *อชาต ิศาสนา หรือความคดิเห็นที�แตกตา่งกนัทางด้านการเมือง 
 3.  เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกบักลุ่ม สามารถเสนอ
ความคิดเห็น กล้าแสดงออก พัฒนาความเป็นผู้ นํา เสริมสร้างความสามคัคีระหว่างหมู่นกัศึกษา 
รู้จักการอยู่และทํางานร่วมกับผู้ อื�น รู้จักฝึกหัดการทํางานอย่างเป็นระบบ และฝึกความคิด  
ตลอดจนการตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล 
 4.  อํานวยความสะดวกในการจัดและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 
จดัหาสถานที�เพื�อเป็นศนูย์กลางกิจกรรมสําหรับประชมุ อปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื�อการพิมพ์ อดัสําเนา การ
จดัทําป้ายประกอบตา่ง ๆ ประสานงานกับภาควิชา หรือหน่วยงานอื�น ๆ ในสถาบนัเพื�อ สนบัสนุน
หรืออํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาในการจดักิจกรรม เพื�อช่วยให้งานตา่ง ๆ ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย จดัหาอาจารย์ที�ปรึกษากิจกรรมที�มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื�อ   ช่วยเหลือให้แนวคิด
หรือแนวทางการจดักิจกรรมให้สามารถจดัได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นกัศกึษารักความเป็นไทย 
มีความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของชาติ ชื�นชมศิลปวฒันธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย 
 5.  พฒันานกัศกึษาให้เป็นบุคคลที�มีบุคลิกภาพ มีความสามคัคี มีความประพฤติที�ดี
งาม สอดคล้องกบัลกัษณะของวฒันธรรมไทย 
 6.  ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตวัเข้ากับสภาพการเรียนการสอนและสามารถใช้
กิจกรรมเป็นเครื�องผอ่นคลายความเครียดจากการศกึษาเลา่เรียน 
 โดยสรุปแล้ว ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั *น เป็นไปเพื�อการ
พฒันานกัศกึษาให้เป็นบคุคลที�มีความพร้อมทั *งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา    เป็น
ผู้ ที�มีประโยชน์ตอ่สงัคม ในการกําหนดปรัชญากิจกรรมนกัศกึษาจะช่วยให้สถาบนัมีทิศทางในการ
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วางแผนพัฒนาการดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ บริหารและอาจารย์ให้การ
สนบัสนนุสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้ 
 2.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา 

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษานั *น มีผู้ แสดงทัศนะไว้หลายท่าน เช่น 
(ทบวงมหาวิทยาลัย  2542 : 7) ได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของ
นกัศกึษาโดยกําหนดวตัถปุระสงค์เพื�อพฒันานกัศกึษาไว้ดงันี * 
 1.  เพื�อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั *งด้านบําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬา สัมมนา เพื�อพัฒนากิจกรรม
นกัศกึษาและกิจกรรมที�เป็นประโยชน์อื�น ๆ 
 2.  เพื�อปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ�งคา่นิยมในตวันกัศกึษา 
 3.  เพื�อให้นกัศกึษานําความรู้ทางวิชาการบริการสร้างสรรค์พฒันาสงัคมให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า ทั *งในด้านถาวรวตัถแุละการดําเนินชีวิต 
 4.  เพื�อให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที�เป็นจริงของสงัคม 
 5.  เพื�อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื�อ   
สว่นรวม 
 6.  เพื�อสง่เสริมพลานามยั และพฒันาบคุลิกภาพ 
 7.  เพื�อเผยแพร่ชื�อเสียงและเกียรตคิณุของมหาวิทยาลยั 
 สําเนาว์  ขจรศิลป์ (2538 : 120 – 121) ได้สรุปวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนกัศึกษาไว้
ดงันี * 
 1.  เพื�อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นกัศกึษา 
 2.  เพื�อเป็นการเตรียมนกัศกึษา สําหรับการดําเนินชีวิตในสงัคมประชาธิปไตย 
 3.  เพื�อพฒันานกัศกึษาทางด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
 4.  เพื�อเพิ�มพนูความสนใจของนกัศกึษาให้กว้างขวางขึ *น 
 5.  เพื�อให้นกัศกึษาใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
 6.  เพื�อพฒันาความสมัพนัธ์ และการทํางานร่วมกบัผู้ อื�นให้แก่นกัศกึษา 
 7.  เพื�อพฒันาความสามารถพิเศษของนกัศกึษา 
 8.  เพื�อสง่เสริมให้นกัศกึษาได้นําความรู้ไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม 
 9.  เพื�อสง่เสริมให้นกัศกึษาได้รู้จกัทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมไทย 

10.  เพื�อสง่เสริมความสามคัคีในหมูน่กัศกึษา 
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 ทองเรียน  อมรัชกุล (2525 : 4 – 5 )  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนกัศึกษาไว้ 
ดงันี * 
 1.  เพื�อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดบูรณาการการเรียน ทั *งในรูปแบบทางราชการและ 
ไมใ่ชร่าชการ พร้อมทั *งสนบัสนนุให้การศกึษาเพื�อพฒันาความเป็นคนสมบรูณ์ 
 2.  เพื�อปรุงแต่งประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยทําเป็นโครงการพัฒนานักศึกษา 
กระตุ้นให้นกัศึกษาได้มีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั *งให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่นกัศึกษาที�มี
ปัญหา 
 3.  เพื�อกระตุ้นให้มีความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างอาจารย์ ผู้บริหาร และนกัศึกษา ทั *งนี * 
เพื�อนําไปสูก่ารสื�อสาร รวมทั *งการตดัสินใจที�ดีตอ่ไป 
 4.  เพื�อสร้างบรรยากาศ ซึ�งทําให้นกัศกึษาทกุคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที�จะได้
แสดงออกซึ�งความเป็นเอกตับคุคล 
 5.  เพื�อเสริมสร้างบรรยากาศในรูปแบบของการทกัทายที�ให้นกัศกึษาได้พฒันาตนเอง
ในด้านสตปัิญญา สงัคม และสว่นตวั 
 วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2538 : 59 – 60) กล่าวว่าวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
นกัศกึษามีดงัตอ่ไปนี * 
 1.   เพื�อพฒันาความเหมาะสมด้านบคุลิกภาพ 
 2.   เพื�อพฒันาความสามารถในความสมัพนัธ์และทํางานร่วมกบัผู้ อื�น 
 3.   เพื�อทําให้นกัศกึษามีความสนใจกว้างขวางขึ *น 
 4.   เพื�อฝึกให้มีความรับผิดชอบ 
 5.   เพื�อฝึกให้ปกครองตนเอง 
 6.   เพื�อฝึกความคดิและการตดัสินใจ 
 7.   เพื�อพฒันาสตปัิญญา 

8.   เพื�อให้รับศลิปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
 9.   เพื�อให้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
              10. เพื�อให้เพิ�มพนูความรู้ในด้านอาชีพในอนาคต 
             11. เพื�อให้รู้จกัการเสียสละ และทํางานให้สว่นรวม 
              12. เพื�อให้รู้จกัทกัษะทางสงัค์ 

13. เพื�อพฒันาลกัษณะนิสยัและความคดิที�ดี 
14. เพื�อให้มีความสามคัคี 
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15. เพื�อพฒันาความกตญัhตูอ่สถาบนั 
ทบวงมหาวิทยาลยั  (2545 : 8-12)  ได้กลา่วถึงกิจกรรมนิสิตหลกั ๆ 5  ประเภท  ดงันี * 
 1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์   

      มีวตัถปุระสงค์ดงันี * 
      1.  เพื�อสง่เสริมให้นิสิตได้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  อาสาพฒันา  อนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม  และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ�น 
      2.  เพื�อให้นิสิตได้รับประสบการณ์โดยตรง  อนัจะก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจใน
สภาพที�แท้จริงของสงัคม  ตลอดจนมีความสํานึกถึงความรับผิดชอบที�ดีตอ่สงัคมโดยเฉพาะชนบท
เมื�อได้รับการศกึษาแล้ว 
      3. เพื�อเสริมสร้างให้นิสิตให้มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื�อ
สว่นรวมในระหวา่งที�นิสิตร่วมสถาบนัและสถาบนัตา่งกนั 
      4.  เพื�อให้นิสิตได้ฝึก  เป็นผู้ นําที�มีความสามารถและเป็นผู้ตามที�ดี  โดยรู้จกัการ
ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  รู้จักผ่อนปรนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื�น  แก้ไขปัญหาและ
อปุสรรคที�เกิดขึ *นอยูมี่เหตผุลด้วยความรอบคอบ 
      5.  เพื�อสง่เสริมความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนิสิต  ประชาชนและ
ราชการ 
      6.  เพื�อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในชนบทเห็นความสําคญัของการพฒันา
รวมทั *งมีความคดิสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ�นของตนเอง  และมีเสียสละเพื�อสว่นรวม 
      7.  เพื�อเผยแพร่ชื�อเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั  และสถาบนัในสงักัด
ทบวงมหาวิทยาลยั 
      ลกัษณะของกิจกรรรม 
      เ ป็นโครงการลักษณะอาสาพัฒนาการบําเพ็ญประโยชน์   การอนุ รัก ษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี  ฯลฯ  ทั *งนี *รวมถึง
โครงการทั *งในขั *นตอนการสํารวจและขั *นตอนการดําเนินงาน  โดยมีลกัษณะงานที�ปฏิบตั ิ ได้แก่ 
      1.  ด้านการศึกษา  เช่น  การสร้าง  ซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาโรงเรียน  
สร้างสนามกีฬา  จัดทําและสาธิตการจัดทําอุปกรณ์กาศึกษา  สาธิตและให้ความรู้  การจัด
ห้องสมดุ  เป็นต้น 
      2.  ด้านสาธารณูปการ เช่นการ  สร้างศาลาอเนกประสงค์  ถงัเก็บนํ *าฝน  ประปา
หมูบ้่าน  ขดุสระ  ขดุบอ่นํ *า  พฒันาปรับปรุงหมูบ้่าน  ละสาธารณสมบตัอืิ�น ๆ  
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      3.  ด้านคมนาคม  เชน่  การซอ่มแซมสะพาน  ถนน  การวางทอ่ระบายนํ *า 
      4.  ด้านการเกษตร เช่นการสร้างฝาย  การจดัระบบการส่งนํ *าทางการเกษตร  การ
สง่เสริม  เผยแพร่  และสาธิตความรู้ทางการเกษตร  สตัวแพทย์อาสา 
      5.  ด้านสาธารณสุข  เช่น  การจัดชุดแพทย์เคลื�อนที�  ทันตแพทย์เคลื�อนที�  การ
ให้บริการและคําแนะนํานําความรู้  งานอนามยั  และสาธารณสขุทั�วไทย 
      6.  ด้านด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  เช่น  ปลกูป่า  พฒันาปรับปรุง
อทุยาน  ให้บริการความรู้ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ถกูต้อง 
 2.  ด้านศลิปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
      วตัถปุระสงค์ 
      1.  เพื�ออนรัุกษ์  ส่งเสริมเผยแพร่  แลกเปลี�ยนและพฒันาศิลปและวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนัเป็นมรดกลํ *าคา่และเอกลกัษณ์อนัดีงามของชาต ิ
      2.  เพื�อปลกูฝังคา่นิยม  ความภาคภูมิใจและความซาบซึ *งในศิลปวฒันธรรมไทย  
แก่นิสิตและประชาชนทั�วไป 
      ลกัษณะของกิจกรรม 
       จัดแสดง  สาธิต  จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมด้านนาฏศิลป์  ดนตรีไทย  
การละเล่นพื *นเมือง  การจดักิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและท้องถิ�น  การจดักิจกรรมใน
วันสําคญัต่าง ๆ  เช่นวันสงกรานต์  วันลอยกระทง  วันเข้าพรรษา  ฯลฯ  และกิจกรรมอื�น ๆ  ที�
เกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมประเพณีไทย 
 3.  ด้านจริยธรรม 
      วตัถปุระสงค์ 
      1.  เพื�อเสริมสร้างพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  บคุลิกภาพ  ความเป็นผู้ นําแก่นิสิต 
      2.  เพื�อปลกูฝังเสริมสร้างคา่นิยมที�ถกูต้องดีงามในสงัคมไทย  ให้เกิดขึ *นในตวันิสิต
สามารถปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมที�มีการเปลี�ยนได้อยา่งมีความสขุ 
      3.  เพื�อเสริมสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบของสังคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะเมื�อจบปีการศกึษาแล้ว 
      ลกัษณะของกิจกรรม 
     จดัประชุม  อบรม  สมัมนา  หรือกิจกรรมที�ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและการ
เปลี�ยนแปลงเจตคติ  พฤติกรรมในด้านการพฒันาบุคลิก  ความเป็นผู้ นํา  คณุธรรมจริยธรรมหรือ
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การพัฒนาจิตใจของนิสิต  โดยใช้กลวิธีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การบรรยาย  อภิปราย  
กระบวนการกลุม่สมัพนัธ์  การสร้างสถานการณ์จําลอง  การศกึษาและปฏิบตัิศาสนกิจตา่ง ๆ  เช่น
การฟังธรรม  อยูธุ่ดงค์  ฯลฯ 
 4.  ด้านกีฬา   
      วตัถปุระสงค์ 
       1.  เพื�อสง่เสริมให้นิสิตมีความรู้และทกัษะการเลน่กีฬา 
       2.  เพื�อปลกูฝังทศันคติที�ดีตอ่การเล่นกีฬาและการออกกําลงักายเพื�อสขุภาพและ
พลานามยั 
       3.  เพื�อปลกูฝังความมีนํ *าใจเป็นนกักีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภยั 
       4.  เพื�อสร้างความสามคัคีในหมูน่ิสิตและอาจารย์ด้วยการเลน่กีฬา 
       5.  เพื�อชว่ยผอ่นคลายความเครียด  ให้เกิดอารมณ์แจม่ใสและจิตใจเบกิบาน 
       6.  เพื�อพฒันานิสิตในด้านอารมณ์  สังคม  ร่างกายและจิตใจ  โดยใช้กิจกรรม
กีฬาเป็นเครื�องมือ 
       7.  เพื�อชว่ยเผยแพร่ชื�อเสียงของสถาบนั 
       ลกัษณะกิจกรรม   
       ทบวงมหาวิทยาลยัใช้งบประมาณส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสนบัสนนุกิจกรรมกีฬาใน  
2  ประเภท  คือ 
       1.  กีฬานนัทนาการ  สนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์กีฬาเพื�อให้นิสิตทั�วไปใช้เล่นกีฬา
เพื�อนนัทนาการ  เรียนรู้ทกัษะในการเลน่กีฬาตามความสนใจในเวลาว่าง  เป็นการผ่อนคลายความ
ตงึเครียด  และออกกําลงักายเพื�อสขุภาพ  และเพื�อพฒันาบคุลิกภาพ 
       2.   การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ไ ด้ให้การสนับสนุน
งบประมาณสมทบเพื�อเป็นการใช้จ่ายแก่นิสิตในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย  ซึ�งมีการจดัปีละ 1 ครั *ง  โดยมหาวิทยาลยัที�มีความพร้อมและสมคัรใจหมนุกนัรับเป็น
เจ้าภาพในแตล่ะปี 
       นอกจากกีฬาใน  2  ประเภทดงักล่าวแล้ว  ทบวงมหาวิทยาลยัได้ใช้งบประมาณ
จากหมวดอื�นสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื�น ๆ  การแข่งขันมหาวิทยาลัยอาเซียน
กําหนดจดั  2  ปีตอ่ครั *ง  และการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลกมีกําหนดจดั  4  ปีตอ่ครั *งเป็นต้น 
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5.  ด้านสมัมนากิจกรรมนิสิต 
      วตัถปุระสงค์  
       1.  เพื�อให้นิสิต  อาจารย์ละบคุลากรฝ่ายกิจกรรมนิสิตได้รับทราบแนวนโยบาย  
และขอบขา่ยของการสง่เสริมและดําเนินการจดักิจกรรมนิสิต  รวมทั *งกฎระเบียบตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
ของมหาวิทยาลยัและสถาบนั 
        2.  เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น  เจตคติ  และถ่ายทอดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมนิสิต 
         3.  เพื�อร่วมกนัพิจารณาแก้ไขปัญหา  อปุสรรค  กําหนดแนวทางของการพฒันา
และการวางแผนปฏิบตักิิจกรรมนิสิต 
         4.  เพื�อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิต  นิสิตกับ
อาจารย์ที�ปรึกษาและบคุลากรฝ่ายกิจการนิสิต 
         ลกัษณะกิจกรรม 
         จดัอบรม  ประชมุ  สมัมนาที�เกี�ยวกบัการจดักิจกรรมนิสิต  โดยผู้ เข้าร่วมจะต้อง
ประกอบด้วยนิสิต  อาจารย์ที�ปรึกษา  ตลอดจนบคุลากรฝ่ายกิจการนิสิต  และการนี *หวัข้อเรื�องของ
การอบรม  ประชมุ  สมัมนา  จะต้องเป็นเรื�องเกี�ยวกบักิจกรรมนิสิต 
 กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมนักศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองทั *งทางด้าน  
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที�จะนําไปสู่การดํารงชีวิตในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม   
แม้ว่ากิจกรรมนักศึกษาจะมีผู้ ให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ 
เป็นกิจกรรมที�จัดขึ *นโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัย เพื�อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพื�อพัฒนา
ตนเองในด้านสว่นตวั อารมณ์ สงัคม และด้านวิชาการ ฝึกทกัษะตา่ง ๆ ส่งเสริมให้นกัศกึษามีความ
ผกูพนัตอ่เพื�อนและสถาบนั ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมด้วยความ สมคัรใจ 
และไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกบัคะแนน หรือหน่วยกิตใด ๆ หรือผลประโยชน์อื�น การดําเนินกิจกรรมต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์และได้รับการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัจะถือว่าเป็นการดําเนิน
กิจกรรมที�สอดคล้องกบันโยบายของรัฐที�จะสง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาตนเองได้อยา่งเตม็ที� 
 2.3  ความสาํคัญและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนักศึกษา 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที� 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้กําหนด   
จดุมุง่หมายสงูสดุของการพฒันาอดุมศกึษาไว้คือ การทําให้เกิดการพฒันาที�ยั�งยืนและความอยู่ดีมี
สขุของคนไทย เป็นการพฒันาแบบองค์รวมที�ยึดคนและชมุชนเป็นศนูย์กลาง ทําให้คนไทย ก้าวทนั
โลก สามารถพึ�งพาตนเองได้นั *น จึงกําหนดวิสยัทศัน์การพฒันาระดบัอุดมศึกษาเพื�อเป็นแนวทาง
ให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาได้นําไปสู่การกําหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพฒันา
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นักศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  2546 : 3) การพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกบักรอบ ทิศทางของแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาดงักล่าว  สถาบนัอดุมศกึษา
ต้องคํานึงถึงกิจกรรมที�สามารถหล่อหลอมนักศึกษาได้หลายด้าน เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ด้านการทํางานร่วมกับบุคคลอื�น การมีโอกาสได้ ตัดสินใจ 
ประสานสมัพนัธ์ รู้จกัการเป็นผู้ นําและผู้ตามที�ดี การเกิดความมั�นใจในตนเองจากการฝึกทกัษะ ฝึก
การทํางานเป็นกลุ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เหตุผลในเชิงจริยธรรม การควบคุม
อารมณ์ การเข้าถึงชุมชน ปกครองตนอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมอันจะนําไปสู่
ความสําเร็จ ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต สถาบนัอุดมศึกษาต้องสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตให้ยั�งยืน ดงันั *น จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม   นกัศึกษา ก็เพื�อ
พฒันาคนให้มีคณุลกัษณะเป็นกําลงัคน (Manpower) โดยการผลิตบณัฑิตเพื�อตอบสนองทางด้าน
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการ และตอบสนองความต้องการของการศึกษา การ
อุดมศึกษาจึงต้องมุ่งทั *งในเรื� องการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เรื� องกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมนอกหลกัสูตรควบคู่กนัไปด้วย เพราะกิจกรรมนอกหลกัสตูรเป็นส่วนสําคญัและจําเป็นใน
การพัฒนาคุณสมบัติ และเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในด้าน   ต่าง ๆ ให้เกิดขึ *นกับ
นกัศึกษา นอกเหนือไปจากกิจกรรมการศึกษาตามหลกัสูตรในชั *นเรียน เพื�อที�จะทําให้การศึกษา
สําเร็จเป็นบณัฑิตที�เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ   มีวิจารณญาณ เสียสละตอ่ส่วนรวม 
มีคุณธรรม และสุขภาพอนามัยแข็งแรง ที�ส่งผลไปสู่การเป็น บัณฑิตที�มีความสมบูรณ์ทั *งด้าน
สตปัิญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และจิตใจ สามารถอยูใ่นสงัคมได้ (จิรวฒัน์  วีรังกร  2546 : 38) 
 จะเห็นวา่ความสําคญัของการจดักิจกรรมนกัศกึษาเป็นส่วนช่วยให้นกัศกึษาได้พฒันา
ตนเอง การสนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาจดักิจกรรมในฐานะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี
จดุมุ่งหมายที�ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามยั ปลกูฝัง  คณุธรรม 
และพฒันาบุคลิกภาพอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษา เพื�อให้เป็นบณัฑิตที�มีความเจริญงอกงามทั *ง
ด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ (ทบวงมหาวิทยาลยั  2543 : 6) ได้กําหนดมาตรการและกลไก
หลกัในการพฒันากิจกรรมนกัศกึษาไว้ 4 ข้อ ดงันี * 
 1.  จดักิจกรรมควบคูก่บัการเรียนการสอน กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชมุชน และ
กิจกรรมงามทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม เพื�อให้บณัฑิตมีโลกทศัน์กว้างขวาง 
 2.  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพื�อให้การ
ดําเนินงานคลอ่งตวั และเกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายอยา่งจริงจงั 
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 3.  กิจกรรมเสริมหลกัสตูรในเชิงพฒันาและสร้างสรรค์ ควรได้รับการสนบัสนนุ   ส่วน
กิจกรรมที�ไมเ่อื *อตอ่การเสริมหลกัสตูร ไมค่วรได้รับการสนบัสนนุ เชน่ การรับน้องใหม่ที�  รุนแรง ควร
ได้รับการแก้ไขโดยเร่งดว่น 
 4.  กิจกรรมหอพกัในมหาวิทยาลยั ควรเป็นกิจกรรมที�พฒันานกัศกึษาในหลาย ๆ ด้าน 
 จุดมุ่งหมายและหลกัการสําคญัของการจดักิจกรรมนักศึกษาจะต้องเป็นกิจกรรมที�  
ทําให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้จะสั�ง
สมในตัวนักศึกษาจนเกิดเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล งานกิจกรรมนักศึกษามีผู้ ที�
เกี�ยวข้อง คือ นกัศกึษา สโมสรนกัศกึษา เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงานด้านงานกิจกรรมนกัศกึษา  อาจารย์
ที�ปรึกษาและผู้บริหารสถาบนั บคุคลกลุม่นี *ต้องมีความเข้าใจซึ�งกนัและกนั และหาจดุ ร่วมได้ จึงจะ
ทําให้งานกิจกรรมนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ�งถือได้ว่าผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติ หน้าที�ด้าน
กิจกรรมนักศึกษาเป็นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็จของกิจกรรมแต่ละโครงการ ในปัจจุบนัเป็นที�
ยอมรับกันว่ากิจกรรมเป็นเครื�องมือที�จะช่วยให้นกัศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับ
ผู้ อื�นได้ เรียนรู้บทบาทหน้าที�ของตนเอง เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย  รู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้ อื�น และสงัคม ได้มีโอกาสในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมที�ดี ซึ�งจะส่งผลตอ่การพฒันา
บณัฑิตให้มีคณุภาพ (ปราโมทย์  โชตมิงคล  2541 : 14) 
 สมชาย  เวชกรรม (2542 : 110 – 111; อ้างอิงจาก สําเนาว์  ขจรศิลป์  2538) ได้สรุป
ความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษาไว้ดงันี * 
 1.  ความสําคญัตอ่นกัศกึษา 
 กิจกรรมนกัศกึษาสามารถตอบสนองความสนใจ และความต้องการของนกัศกึษา
ในด้านตา่ง ๆ กิจกรรมจงึมีความสําคญัตอ่ตวันกัศกึษาดงันี * 
 1.1  กิจกรรมกีฬา ศิลปวฒันธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และนันทนาการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและความสนใจ ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสใช้พลัง    
ร่างกาย และความคดิ กระทําในสิ�งที�เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
 1.2  กิจกรรมนักศึกษา ทําให้เกิดความสมดุลในด้านความรู้ ความสนใจของ  
นกัศกึษาไปประยกุต์ใช้กบักิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม 
 1.3  การจัดกิจกรรมทําให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและ
เปลี�ยนบรรยากาศ 
 1.4  การจัดกิจกรรมทําให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั *งด้านสติปัญญา 
สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
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 1.5  การจัดกิจกรรมทําให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ และค้นหาอาชีพ   
งานอดเิรกที�เหมาะสมกบัตนเอง 
 1.6  การทํากิจกรรมที�เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ทําให้นกัศกึษาเห็นคณุคา่ของตนเอง         

2.  ความสําคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา 
 กิจกรรมนกัศกึษา เป็นกระบวนการทางการศกึษาที�สําคญัของสถาบนัอดุมศกึษา 
ที�ใช้พัฒนานกัศึกษาให้เป็นบุคคลที�สมบูรณ์ทั *งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
จิตใจ ทําให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรมด้าน
ศลิปวฒันธรรม เป็นการช่วยให้สถาบนัอดุมศกึษาได้ทําหน้าที�ในด้านการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม
ได้สมบูรณ์ยิ�งขึ *น กิจกรรมกีฬา ศิลปวฒันธรรม และบําเพ็ญประโยชน์      ยงัช่วยเผยแพร่ชื�อเสียง
และเกียรตคิณุของสถาบนัอดุมศกึษาได้อยา่งดี 

 3.  ความสําคญัตอ่ประเทศ 
  ในแต่ละปีนักศึกษาได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เชิงออกค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น ห้องเรียน ประปา สะพาน ด้านวิชาการได้ออกไปให้
ความรู้ต่าง ๆ เกี�ยวกับงานอาชีพ ด้านศิลปวฒันธรรมได้มีบทบาทสําคญัในการทํานุบํารุงพฒันา
และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ด้านกีฬา ช่วยให้เยาวชนของชาติมีร่างกายพลานามยั
สมบูรณ์ จะเห็นว่ากิจกรรมนักศึกษามีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา หากจัดกิจกรรมนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาเหมือนกับการอบรมเลี *ยงด ูกิจกรรมก็จะมีอนุภาพในการพฒันานกัศึกษาให้มี
คณุภาพตามที�ได้กําหนดไว้ 
 อาจสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมนักศึกษาที�ถูกต้องและเหมาะสมนั *น จะช่วยพัฒนา
นกัศกึษาได้ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสติปัญญา ด้านสงัคม การอยู่ร่วมกนัในสงัคม พฒันาการ
ในตวันกัศกึษา และฝึกการเป็นผู้ นําและการใช้ชีวิตในระบบประชาธิปไตย เกิดความรักสถาบนัและ
รักการให้บริการแก่ชุมชน ช่วยให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์และพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลทีมี
คณุภาพ สามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ
พฒันาประเทศชาตใิห้สามารถแขง่ขนักบัประเทศได้ 
 
3.  ประเภทของกจิกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมของนกัศกึษาเป็นกิจกรรมที�นกัศกึษาได้ร่วมกนัปฏิบตัิ  ซึ�งกิจกรรมนกัศกึษามี
อย่างหลากหลาย และได้จัดเป็นประเภทเพื�อให้นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมตามที�ตนเองชอบ  
นกัวิชาการทางด้านกิจกรรมนกัศกึษาได้แบง่ประเภท  ได้ดงันี * 
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 ธิดารัตน์  บุญนุช (2543 : 6 – 9) ได้กําหนดประเภทของกิจกรรมนกัศึกษาออกเป็น    
6 ประเภท คือ 
 1.  กิจกรรมด้านการปกครอง มีห้องปฏิบตัิการเพื�อให้นกัศกึษาได้ฝึกการเป็นผู้ นํา  ฝึก
การทํางานร่วมกนั เป็นตวัแทน เป็นผู้ประสานงานและสื�อสารข่าวระหว่างคณาจารย์  ผู้บริหาร และ
นกัศกึษา ให้บริการแก่เพื�อนนกัศกึษาทั *งหมดในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัผลได้ผลเสียของนกัศกึษา 
 2.  กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที�เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ 
ให้แก่นักศึกษา โดยการผสมผสานหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้าด้วยกัน  เพื�อช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษามากยิ�งขึ *น 
 3.  กิจกรรมด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที�พฒันานกัศึกษาในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจน
ทกัษะในการกีฬา 
 4.  กิจกรรมด้านอาสาพฒันา เป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รวมทั *งกิจกรรมที�ศึกษา
ปัญหาสงัคม และแหล่งเสื�อมโทรม กิจกรรมประเภทนี *ทําให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงที�อาจ
ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาพที�แท้จริงได้ 
 5.   กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที�ส่ง เส ริมความรู้  และ
ประสบการณ์ให้นกัศกึษาได้ทํานบํุารุงสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 
 6.  กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที�สอนให้นกัศกึษารู้ถึงเหตกุารณ์ของโลกและ
สงัคม 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 11) ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมนักศึกษาเป็น 6 ลักษณะ 
ดงันี * 
 1.  กิจกรรมสว่นกลาง ได้แก่ องค์การนกัศกึษา หรือสโมสรนกัศกึษา 
 2.  กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ 
ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 3.  กิจกรมกีฬา ได้แก่ ชมรมกีฬาประเภทตา่ง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑา  เป็น
ต้น 
 4.  กิจกรรมศลิปวฒันธรรม ได้แก่ ชมรมศลิปะหรือชมรมวฒันธรรม เช่น ชมรม  ดนตรี
ไทย และชมรมอีสาน เป็นต้น 
 5.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ชมรมเพื�อการช่วยเหลือสังคม เช่น ชมรมค่าย
อาสาและชมรมอนรัุกษ์ฯ เป็นต้น 
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 6.  กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมเพื�อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การ
สงัสรรค์ การออกกําลงักาย การเลน่กีฬาเพื�อสขุภาพ และการเลน่กีฬาเฮฮา เป็นต้น 
 สําเนาว์  ขจรศิลป์ (2538 : 127 – 128) ได้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมนกัศึกษาไว้ 
วา่ กิจกรรมนกัศกึษาแบง่ออกตามลกัษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท   ดงันี * 
 1.  กิจกรรมส่วนกลาง  เป็นกิจกรรมที�จัดขึ *นเพื�อเป็นศนูย์รวมของนกัศึกษา  และยัง
เป็นฝ่ายควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมส่วนอื�น ๆ  อีกด้วยโดยทั�ว ๆ ไปกิจกรรมประเภทนี *จะแบ่ง
ออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารและสภานกัศึกษา  ซึ�งทําหน้าที�นิติบญัญัติ  องค์กรกิจกรรม
ประเภทนี *  ได้แก่  องค์การนกัศกึษา  ศนูย์นกัศกึษา  หรือสโมสรนกัศกึษา 
 2.  กิจกรรมวิชาการ  เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรที�มุ่งเพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาการให้แก่นกัศกึษา 
 3.  กิจกรรมทางด้านกีฬา  เป็นกิจกรรมที�มุ่งพฒันานกัศกึษาในด้านร่างกายและจิตใจ
ตลอดจนทกัษะในการเลน่กีฬา  การฝึกซ้อมกีฬา  นอกจากนี *จะทําให้นกัศกึษาเกิดทกัษะในการเล่น
กีฬา  และความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว  ยังทําให้นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง  นอกจากนี *การ
แขง่ขนักีฬายงัเป็นการฝึกให้นกัศกึษามีนํ *าใจเป็นนกักีฬาด้วย 
 4.  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ให้
นกัศึกษาทางด้านศิลปวฒันธรรม  เช่น  กิจกรรมเกี�ยวกับศาสนา  ศิลปะการแสดง  ศิลปะการพูด  
และดนตรี 
 5.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมที�นักศึกษากระทํา  เพื�อช่วยเหลือผู้ อื�น  
หรือสร้างถาวรวตัถุ  และการให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านอาชีพ  ด้านสาธารณสุข  เพื�อช่วย
ประชาชนในชนบท  หรือประชาชนในเมืองที�อยูใ่นแหลง่เสื�อมโทรมมีชีวิตความเป็นอยูที่�ดีขึ *น 
 6.  กิจกรรมทางด้านนนัทนาการ  เป็นกิจกรรมที�จดัขึ *น  เพื�อให้เกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินแก่นกัศกึษากิจกรรมประเภทนี *  ได้แก่การจดังานสงัสรรค์  การจดังานตามประเพณี
ท้องถิ�นหรือการจดังานในโอกาสตา่ง ๆ  เป็นต้น 
 7.  กิจกรรมด้านการเมือง  เป็นกิจกรรมที�นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงออกซึ�งอาจเป็นการคดัค้าน  หรือสนบัสนนุตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ของสงัคม 
 ฝากจิต  คุณุรัตน์ (2545 : 49) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า        
ต้องกําหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาที�มุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมเพื�อพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม กิจกรรมวิชาการเพื�อเสริมการศึกษา กิจกรรมกีฬาเพื�อสุขภาพและความมีนํ *าใจ           
และระดมสรรพกําลงัจากคณาอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อเสริมสร้างการผสมผสานการ
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ดําเนินงานระหว่างวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรมที�ชัดเจน รวมทั *งเสนอแนวทาง     
เพื�อสง่เสริมประสิทธิภาพในการจดัดําเนินงานกิจกรรมนกัศกึษา 
 อาจสรุปได้ว่า ประเภทของกิจกรรมนักศึกษาอาจแบ่งได้ตามลักษณะของกิจกรรม    
ที�นกัศึกษาจดัขึ *น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันานกัศกึษาให้ครบทกุด้าน และรูปแบบของกิจกรรม   
ที�จดัขึ *นนั *น ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์และจดุมุ่งหมายของกิจกรรมนั *น ๆ และสรุปประเภทของ
กิจกรรมได้รวม ๆ คือ กิจกรรมด้านวิชาการ ที�มุง่เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์ในการจดักิจกรรม 
ควร มีการผส มผ ส านหลักสูตรแล ะ กิจ กรรม นอกหลักสูตร เ ข้า ด้วยกัน  เ พ ราะ การจัด                
กิจกรรมมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ�งเป็นส่วนก่อให้เกิดการสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬา เป็นอีกประเภทหนึ�งที�มีความสําคญัมากกับตวันกัศึกษาที�จะมุ่ง
พัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทักษะในด้านกีฬา ซึ�งกิจกรรมด้านนี *นิยม    
แพร่หลายในหมู่นกัศกึษา กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ด้านนี *จะมุ่งส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ 
ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติจริง กิจกรรมด้านบําเพ็ญ
ประโยชน์ ชว่ยสง่เสริมและพฒันาคณุธรรม จริยธรรม พฒันานกัศกึษาด้านการทํางานเป็นทีม และ
ทําให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรง 
 3.1  การดาํเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้เน้นกระบวนการทางการศึกษา 2 ประเภท คือ         
การจดัการศกึษาในชั *นเรียนและการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร ซึ�งเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้
ดําเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามความชอบ ความสนใจ ความถนดั ช่วยส่งเสริมให้นกัศกึษา
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างเต็มที� โดยไม่มีการบงัคบัให้
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม เน้นความสมัครใจของนักศึกษาเป็นสําคัญ          การกําหนด
นโยบายการพฒันานกัศึกษาที�ชดัเจน มีความสําคญัตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ให้มีคณุภาพ 
ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนจนจบหลักสูตรเป็นบณัฑิตที�มี “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นมนุษย์ที�มี
ความสมบูรณ์พร้อมทั *งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื�นได้ กิจกรรมนักศึกษามีส่วนสําคัญในการเสริมเติมเต็มให้กับนักศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  2543 : 53) 
 จากหลักการในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาได้ถูกทิศทาง และเป็นแนวทางใน        
การพฒันาการดําเนินกิจกรรมนกัศึกษาและส่งเสริมการจดักิจกรรม (วรเดช  จนัทรศร  2545 : 6 – 7) 
ได้ให้แนวทางการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาดงันี * 
 1.  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์มีคุณภาพและศักยภาพในการ
พัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก ด้วยการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้หลากหลายและน่าสนใจ  
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ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความสามารถในการสื�อสารทางภาษาและเทคโนโลยี สร้าง
แหลง่เรียนรู้ที�มีคณุธรรม 
 2.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ สนบัสนุนปัจจยัที�สร้างความพร้อมทั *งด้านร่างกาย
และจิตใจของนกัศกึษา 
 3.  สร้างสรรค์ความรู้ ปรับปรุงหลกัสูตรที�เอื *อต่อการพฒันานกัศึกษา เน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง บรูณาการหลกัสตูรการเรียนการสอนกบักิจกรรมนกัศกึษา 
 จากผลการสรุปประชุมสัมมนาโครงการ “บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศ      
นักบริหาร ในการดําเนินกิจกรรมควรเป็นความรับผิดชอบและเป็นหน้าที�ของนักศึกษา องค์กร 
นักศึกษา นักศึกษาองค์กรกลาง สําหรับสถาบันการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
ต้องการเห็นรูปแบบและลักษณะกิจกรรมที�สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ สอนให้นักศึกษาคิดเป็น  
วางแผนเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นการทํางานเป็นทีม สร้างความสามคัคี พฒันาคณุธรรมและ  จิตใจ 
ไม่ละทิ *งกิจกรรมเพื�อสังคม (บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จํากัด  2542 : 3) ในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรม สถาบนัอุดมศึกษาต้องให้ความสําคญัอย่างเต็มที� ทั *งทางด้าน    
งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ ในการจดักิจกรรมอย่างทั�วถึง ให้วางนโยบายที�เป็นรูปธรรม 
และมีการประสานงานที�ดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษา เพื�อให้งานกิจกรรมนกัศึกษา
เป็นที�น่าสนใจ เกิดแรงจูงใจต่อนกัศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที�ปรึกษาด้านกิจกรรม
ควรสร้างบรรยากาศที�ดี เพื�อให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ และนกัศึกษาได้         
มีโอกาสในการวางแผนกิจกรรมที�ดี (อมัพา  ชองท ุมมินทร์   2542 : 96 – 97) การบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการจดักิจกรรม สถาบนัอุดมศึกษาควรมีการประชุมวางแผนในการจดักิจกรรม
เป็นประจําทุกปี เพื �อวางนโยบายและกําหนดกรอบการจดักิจกรรมให้สอดคล้องก ับแผน  
พฒันาการอุดมศึกษา และจดัสรรงบประมาณตามแผนที�กําหนดได้อย่างเหมาะสม จดัอบรม  
อาจารย์ที�ปรึกษากิจกรรมและบุคลากรที�เกี�ยวข้องให้เห็นถึงความสําคญัและเข้าใจบทบาท
หน้าที�การปฏิบตัิงานด้านกิจกรรมนกัศึกษามีการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม โดย
กระตุ้นให้นกัศึกษาเห็นความสําคญัของการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบนัอุดมศึกษาควรจดักิจกรรม
ให้    หลากหลาย และเป็นกิจกรรมที�สร้างสรรค์ โดยเน้นนวตักรรมที�มีคณุค่าทางการศึกษาและ
อาชีพโดยเฉพาะ ควรเป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางอาชีพ และเน้นให้
นกัศึกษาคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น    (อาทิตย์  เสาธงใหญ่  2545 : 93 – 94)  
 ฝากจิต  คุณุรัตน์ (2545 : 83) ได้ทําการวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม   
นกัศกึษา พบวา่ ความต้องการของนกัศกึษาในการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษาโดยรวมและ  รายด้าน
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อยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ การได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสถานที�จัดกิจกรรมการมี
รูปแบบการสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรมและการได้รับงบประมาณการจดักิจกรรม           
ที�เพียงพอ 

จากหลกัการจดักิจกรรมนกัศกึษา ผู้ วิจยัขอเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันา       
นกัศกึษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาพฒันาการในระดบัตา่ง ๆ นําไปสู่ความเจริญของการกําหนดวิถี 
ชีวิตของตนเอง การควบคมุรับผิดชอบในตนเอง ซึ�งเป็นผลให้มีพฤติกรรมอนัมีประสิทธิภาพ และ
การพฒันานกัศกึษาไม่ใช่หน้าที�ของอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารมหาวิทยาลยั หรือบุคลากร  กลุ่มใด
กลุ่มหนึ�งเท่านั *น แตเ่ป็นหน้าที�ของทกุฝ่ายจะต้องร่วมมือกนั โดยถือเป็นหน้าที�ของการพฒันา
กระบวนการตอ่เนื�อง การพฒันาจะเป็นไปได้มาก ถ้านกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร และ  เจ้าหน้าที�
ที�เกี�ยวข้องทํางานร่วมกนั 
 3.2  ประโยชน์ที�ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

 จากการสรุปผลการสํารวจข้อมูลพื *นฐานด้านกิจกรรมนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย  
ได้กลา่วถึงประโยชน์ที�ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาไว้ว่า นกัศกึษาเห็นประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมมากที�สดุ คือ การปรับตวัเข้ากบัผู้ อื�น หาประสบการณ์ในการทํางานกบัผู้ อื�น อนัดบั
รองลงไปคือ การเรียนรู้การทํางานเป็นทีม การเรียนรู้การทํางานอย่างเป็นระบบ การสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเป็นผู้ นําและผู้
ตามที�ดี (ทบวงมหาวิทยาลยั  2537 : 86) ซึ�งสอดคล้องกบั ธิดารัตน์  บญุนชุ ที�ได้กล่าวถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมนกัศกึษาที�ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่นกัศกึษาที�ทําให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์ในด้านตา่ง 
ๆ (ธิดารัตน์  บญุนชุ  2543 : 3 – 6) ดงันี * 
 1.  ด้านวิชาการและสติปัญญา กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนการ
เรียนในชั *นเรียน การจัดกิจกรรมได้ดีก็จะสามารถนําเอาความรู้จากชั *นเรียนมาประยุกต์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนอกชั *นเรียนได้ จะชว่ยให้นกัศกึษาได้ความรู้และประสบการณ์จากชั *นเรียน 
 2.  ด้านสงัคม กิจกรรมนกัศกึษาชว่ยสอนและฝึกทกัษะพิเศษในการติดตอ่กนัในสงัคม 
ช่วยให้นกัศึกษาเกิดความเข้าใจถึงอิทธิพลและแรงผลักดนัของสงัคม และวัฒนธรรมต่อทัศนคติ
ความต้องการพื *นฐานด้านการสนับสนุนคุ้นเคย การคบหาสมาคมพบได้ในกิจกรรม  นักศึกษา 
กิจกรรมเป็นห้องปฏิบตักิารที�มีคา่ยิ�งของการใช้ชีวิตในสงัคม 
 3.  ด้านการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมช่วยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กันเอง ช่วยให้    
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการอยู่ ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน ประชุมร่วมกัน ฝึกหัดประสานงานกัน 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั นอกจากนี *กิจกรรมยงัช่วยให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบตอ่
กลุม่ พฒันาความเข้าใจตอ่คนอื�นที�ลกึซึ *ง 
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 4.  ด้านพฒันาการในตวันกัศกึษา กิจกรรมเป็นสิ�งที�ช่วยงานในด้านพฒันาการของ
นกัศกึษาให้บรรลผุล จากการที�ทราบลกัษณะและภูมิหลงัของนกัศกึษาเกี�ยวกบัความสนใจ   
สขุภาพร่างกาย และพื *นฐานทางสงัคม ก็สามารถที�จะจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัการพฒันาของ
นกัศกึษาในแตล่ะขั *นได้ ช่วยนกัศกึษาในการปรับตวั ฝึกฝนตนเองเพื�อชีวิตในอนาคต 
 5.  ฝึกการเป็นผู้ นําและการใช้ชีวิตในระบบประชาธิปไตย กิจกรรมช่วยเตรียม   
นกัศกึษาเพื�อการมีชีวิตในสงัคม และได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองดี มีโอกาสพฒันาความเป็นผู้ นําและ
ผู้ตามที�ดี 
 6.  เกิดการรักสถาบันและรักการให้บริการชุมชน กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการ
รวมตวักันเป็นเอกภาพในสถาบนั ช่วยให้นกัศึกษาได้รู้จกัที�มีส่วนให้แก่สถาบนัชุมชนที�ตนอยู่ร่วม
ด้วย นําไปสูก่ารให้กบัสงัคม 
 7.  ระบายพลงัของนกัศกึษา กิจกรรมช่วยให้นกัศกึษาใช้ เวลาว ่างไปในทาง
สร้างสรรค์ โดยผู้บริหารและอาจารย์ต้องให้ความสําคญัของกิจกรรมด้วย 
 จะเห็นว่านกัศกึษาที�เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตผุลเพื�อหาประสบการณ์ในการทํางาน  
ร่วมกบัผู้ อื�น และทําประโยชน์ให้กบัสงัคม และพฒันาตนเองด้านความรู้ความสามารถในด้าน  
ตา่ง ๆ ซึ�ง ธาริณี  สขุจิตต์ ได้ทําการวิจยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาที�เป็นกรรมการ บริหาร
ชมรม ตอ่การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 
จากผลการวิจยัพบว่า ในแตล่ะด้านโดยรวมนกัศกึษาได้รับประโยชน์ในระดบัมาก ทั *งนี *อาจเป็น
เพราะนกัศกึษาทกุกลุ่มตา่งเห็นว่าชมรมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัมีจํานวนมาก  หลากหลาย
พอที�จะตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาได้ และมีรุ่นพี�ได้ให้คําชี *แนะในการทํากิจกรรม 
ปัจจยัดงักล่าวจึงเป็นส่วนสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ด้านการทํางาน  ร่วมกบัผู้ อื�น 
รู้จกัหน้าที�ความรับผิดชอบในการทํางาน รู้จกับทบาทของการเป็นผู้ นําและผู้ตาม  ที�ดี รู้จกั
มารยาท รู้จกัควบคมุภาวะอารมณ์ของตนเอง มองเห็นจดุด้อยของตนเองภายหลงัการดําเนิน
กิจกรรม นกัศกึษาจึงรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษามากใน     ทกุ ๆ ด้าน 
(ธาริณี  สขุจิตต์  2544 : 64 – 65) ซึ�งสอดคล้องกบั ฝากจิต  คณุุรัตน์ ที�ได้กล่าวถึง ประโยชน์ที�
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ นกัศกึษาสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื�นได้ดี นกัศกึษามีความ
เสียสละอทุิศตนเพื�อประโยชน์สว่นรวม และมีมนษุยสมัพนัธ์ที�ดี (ฝากจิต คณุรัุตน์  2545 : 84) 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษาได้
พัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ ที�ส่งผลต่อการพัฒนา    
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บุคลิกภาพ และได้รับหลกัการในการดําเนินชีวิตและการทํางานร่วมกับผู้ อื�นได้อย่างมีความสุข 
เป็นบุคคลที�มีคณุค่าต่อสงัคม 
 3.3  นโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 8) กระแสการเปลี�ยนแปลงของโลกที�ส่งผลกระทบต่อ 
สังคมไทยมากที�สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การติดต่อสื�อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ       
ไร้ขีดจํากัด จากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวทําให้การเตรียมนักศึกษาเพื�อให้เป็นบุคคลที� มี
ความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์สงัคม โดยกําหนดแนวทางการพฒันานกัศกึษาเพื�อให้เป็นบณัฑิตที�มี
คณุ ความรู้คูค่ณุธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสํานึกและ  ศกัยภาพ
ในการสร้างงาน บคุลิกภาพดี มีความเป็นผู้ นํา ยึดมั�นในระบอบประชาธิปไตย มีวินยั รับผิดชอบตอ่
ตนเอง และเอื *ออาทรตอ่สงัคม ตระหนกัในคณุคา่ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ�น สขุภาพดี และมี
ความเป็นสากล เพื�อให้แนวทางการพัฒนานักศึกษามีนโยบายที�ชัดเจนและเป็นแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย  2545 : 1) จึงได้กําหนดนโยบายและ
แนวทางในการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษาดงันี * 
 1.  การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เ กิดประโยชน์ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อาสาพฒันาชนบท 
 2.  ส่งเสริมให้นกัศกึษาสนใจและฟื*นฟู ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชาต ิ
 3.  ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์อนัก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพ
แท้จริงของสงัคมทั *งในเมืองและชนบท ซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาเมื�อสําเร็จการศกึษาแล้ว 
 4.  เพื�อส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีงามระหว่างนกัศกึษา ประชาชน และผู้ ที�เกี�ยวข้อง
ในหนว่ยงานตา่ง ๆ 
 5.  เพื�อช่วยให้นกัศึกษาได้รู้จกัปรับตวัให้เข้ากับสภาพของสงัคมที�เป็นจริง ตลอดจน 
สํานกึถึงความรับผิดชอบ ที�มีตอ่สงัคมโดยเฉพาะเมื�อสําเร็จการศกึษาแล้ว 
 6.  เพื�อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ และรู้จักเสียสละ 
เพื�อสว่นรวม 
 7.  เพื�อส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นผู้ นําและผู้ตามที�ดี และมีความสามารถโดยการรู้จัก
ทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
 จากนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาต้องยึดหลักการจัด
กิจกรรมนกัศึกษาตามกรอบโดยเน้นการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษาทุกด้าน ทั *งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และจิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมที�ดีของนกัศกึษา นกัศกึษาควร
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ได้รับการแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความถนดัของตน ช่วงการจดักิจกรรมควร
ใช้นอกเวลาเรียน ลักษณะกิจกรรมต้องมีการสร้างเสริมโดยอาศยัพื *นฐานจากความต้องการของ
นักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก และกิจกรรมต่าง ๆ ควรได้รับความเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างนกัศึกษาและอาจารย์ที�ปรึกษา การดําเนินการใด ๆ ต้องไม่ขดักับระเบียบ       ข้อบงัคบั
ของสถาบนัและกฎหมายบ้านเมือง (จิรวฒัน์  วีรังกร  2545 : 67 – 68 อ้างอิงจาก   วลัลภา  เทพ
หสัดนิ ณ อยธุยา  2538 : 70) 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 1 – 2) ได้กําหนดรูปแบบกิจกรรมนกัศึกษาที�ควรจะได้
ดําเนินการได้ดงันี * 
 1.  กิจกรรมเพื�อเทิดพระเกียรต ิ
 2.  กิจกรรมที�นําไปสู่การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและชุมชน เพื�อสร้าง
ประสบการณ์จริงในชีวิตและวิชาชีพ 
 3.  กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การรวมพลังเพื�อต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
โครงการหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ 
 4.  กิจกรรมก่อเกิดจริยธรรม คุณธรรม ระเบียบวินยั ความซื�อสตัย์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ�น 
 5.  กิจกรรมที�สร้างเสริมสขุภาพทั *งร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การออกกําลงักาย    การ
เลน่กีฬา การละเว้นสิ�งเสพตดิ การฝึกสมาธิ และการพฒันาจิตใจ 
 6.  การสร้างเครือขา่ยขององค์กรนกัศกึษาเพื�อชว่ยสงัคมไทยไปสู่สงัคมที�เข้มแข็ง และ
มีคณุภาพในการพฒันานกัศกึษา 
 จากนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาดงักล่าว เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาได้มีแนวทางการพัฒนาบณัฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นป้าหมาย
สําคญัในการจัดการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาทําให้นกัศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัจําเป็นอย่างยิ�งที�ต้องเน้นการพฒันาทั *งด้านแนวความคิด เจตคต ิ
ทศันคติ พฤติกรรม ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ เพื�อจะสร้างและ   หล่อ
หลอมให้เป็นบคุคลที�มีคณุภาพ คือ เป็นคนดีและคนเก่ง สามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่าง
มีความสขุ และเตรียมพร้อมในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
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 3.4  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมนักศึกษา 

 สภาพการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในปัจจุบนัมีปัญหาอยู่หลายประการ ทั *งในด้าน  
รูปแบบและด้านเนื *อหารวมไปถึงปัญหาด้านบคุลากร ตวันกัศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษา ผู้บริหาร   ที�
ยังขาดบูรณาการหลักการพัฒนานักศึกษาที�แท้จริง และปัญหาเกี�ยวกับการดําเนินกิจกรรม  
นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ส่วนมากจะพบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนเงิน
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ขาดนโยบายในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที�แน่นอน ขาดการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการกบัฝ่ายกิจการนกัศกึษา ปัญหาที�เกิดขึ *นในการจดักิจกรรม  ขาด
แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมไม่อยู่ในความสนใจของนกัศกึษา กิจกรรมไม่   สอดคล้อง
กบัความเป็นจริงของสงัคม ขาดการประชาสมัพนัธ์ นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนน้อย ในบาง
กลุ่มขาดการใช้พลังกลุ่ม ขาดความร่วมมือจากอาจารย์ในการให้คําปรึกษาในการร่วมกิจกรรม 
ขาดประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง การจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ ขั *นตอนการจดักิจกรรมไม่ชดัเจน นโยบายการสนบัสนุนกิจกรรมไม่ชดัเจน ขาดการ
ประเมินและติดตามผลที� เหมาะสม ขาดการพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
(ทบวงมหาวิทยาลยั  2543 : 13 – 14) สภาพปัญหาที�เกิดขึ *นเกี�ยวกับการเข้าร่วม  กิจกรรมของ
นกัศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ�งนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนน้อย ทําให้การจดั  กิจกรรมไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ที�ตั *งไว้ ทั *งที�กิจกรรมนั *นเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา แตน่กัศกึษาให้ ความสนใจน้อย ซึ�ง
เป็นปัญหาสําคญัในปัจจบุนันี * (สมัฤทธิp  ใจดี  2544 : 2) จากการประเมินผล กิจกรรมนกัศกึษา ทํา
ให้ทราบปัญหาและอุปสรรคทั *งที�เป็นปัญหาจากการจัดและการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ปัญหาจากอาจารย์ที�ปรึกษา ปัญหาจากอาจารย์และนกัศึกษาทั�วไป และปัญหาด้านงบประมาณ
และสิ�งอํานวยความสะดวก ปัญหาดงักล่าวเป็นอปุสรรคที�ทําให้การพฒันากิจกรรมนกัศกึษาไปได้
ไมไ่กลเทา่ที�ควร และปัญหาอีกส่วนหนึ�งที�มีผลกระทบตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษา (สํานกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั  2544 : 10) คือ 
 1.  นโยบายของรัฐไม่ได้ให้ความสําคญัเรื�องการพัฒนานกัศึกษาอย่างจริงจัง ไม่ได้
กําหนดคา่นํ *าหนกัของกิจกรรมและวิชาการอยา่งชดัเจน งบประมาณที�สนบัสนนุไมเ่หมาะสม 
 2.  ผู้บริหารสถาบนัไมใ่ห้ความสําคญัในเรื�องกิจกรรม 
 3.  อาจารย์ผู้สอนฝ่ายวิชาการ ไมแ่บง่เวลาและไมใ่ห้ความร่วมมือกบัฝ่ายกิจกรรม 
 4.  นกัศกึษาไมเ่ข้าใจ Concept ของงานกิจกรรมอยา่งแท้จริง 
 5.  อาจารย์ฝ่ายกิจการนกัศกึษามีน้อย และขาดการพฒันาองค์ความรู้ 
 6.  โครงสร้างการบริหาร ทําให้แบง่แยกเป็นฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจกรรมออกจากกนั 
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 7.  ขาดแรงจงูใจ 
 8.  งบประมาณด้านกิจกรรมกบัวิชาการไมท่ดัเทียมกนั 
 9.  ขาดการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศึกษาทราบถึงผลประโยชน์ของการเข้าร่วมหรือจดั
กิจกรรม 
10.  สงัคมไมส่นบัสนนุคนทํากิจกรรม ไมไ่ด้รับการยอมรับ แตปั่จจบุนัเริ�มเปลี�ยนแล้ว 
11.  ครอบครัวไมส่นบัสนนุให้นกัศกึษาทํากิจกรรม 
12.  สื�อไมส่ง่เสริมความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา 
13.  ขาดการสร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรมของนกัศกึษา 
 โสภณ  อรุณรัตน์ (2542 : 70 – 71) ได้ทําการวิจยัสภาพปัญหาและความต้องการใน
การดําเนินงานกิจกรรมนกัศึกษา ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการรับรู้ของ
นกัศกึษาเกี�ยวกบัการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษา พบว่า อยู่ในระดบัน้อยทกุด้าน ส่วนหนึ�ง  คงเป็นผล
มาจากการจดักิจกรรมที�จดัขึ *นเป็นโครงการเดิม ๆ ที�เคยจดักันมาในรุ่นก่อน ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการ
จดัแบบเดียวกนั เพียงแตป่รับเปลี�ยนวนัที�และผู้ ดําเนินกิจกรรม อาจารย์ที�ปรึกษา ก็ยงัเป็นท่านเดิม 
ด้วยเหตนีุ *นกัศึกษาปี 2 ขึ *นไป ที�เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั *นมาก่อนรับทราบเป็นอย่างดีว่าจะทําอะไร 
เห็นความไมน่า่สนใจก็ไมอ่ยากที�จะร่วมกิจกรมอีกและไมบ่อกตอ่ และปัญหาด้านองค์กรการบริหาร
จดัการ บทบาทและหน้าที� นกักิจกรรมสบัสนในการรับรู้บทบาท  หน้าที�ของตน ขาดงบประมาณ 
ขาดความร่วมมือจากเพื�อนนักศึกษา ขาดการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย วันเวลาว่างไม่ตรงกัน 
กลุ่มทํางานมีจํานวนน้อย การดําเนินงานอยู่ในระบบ  ราชการจนเกินไป ขาดประสบการณ์ในการ
จดักิจกรรม (สุพฒันา  ชลคีรี  2541 : 28 – 29) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เมื�อก่อน
นกัศกึษามีความกระตือรือร้นที�จะเข้าร่วมกิจกรรม และทํากิจกรรมอยา่งตอ่เนื�อง มีจํานวนนกัศกึษา
เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก แตปั่จจบุนันี *การจดักิจกรรมของนกัศกึษาลดลง นกัศกึษาสนใจจดักิจกรรม
เฉพาะกลุ่มของตน ไม่สนใจเชิญชวนเพื�อนเข้าร่วมทํากิจกรรม ทําให้นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้จกักัน 
และ 80% ของนกัศึกษา มีหน้าที�เข้ามาเรียนและกลบับ้าน ไม่สนใจที�จะเข้าร่วมกิจกรรม จึงทําให้
ขาดการเรียนรู้ด้านการพฒันาตนเองด้านบคุลิกภาพ ซึ�งเป็นปัญหาที�ต้องรีบแก้ไขเพื�อหากลยทุธ์ใน
การพฒันานกัศกึษาต่อไป (มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  2546 : 14) ได้สรุปปัญหาและอปุสรรคใน
การดําเนินกิจกรรม  นกัศกึษาดงันี * 
 1.  ในสว่นของมหาวิทยาลยั ขั *นตอนการเบกิจ่ายงบประมาณขาดการคล่องตวั    ขาด
การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วม ความรู้สกึใกล้ชิดระหวา่งมหาวิทยาลยักบันกัศกึษามีข้อจํากดั ด้านสถานที�ใน



 32

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความรู้สึกกดดันโดยไม่ตั *งใจต่อมหาวิทยาลัยและ
นกัศกึษา 
 2.  ในส่วนของฝ่ายกิจการนกัศึกษา บุคลากรปฏิบตัิหน้าที�หลายงาน ทําให้ทุ่มเทได้ 
ไม่เพียงพอ การเข้าร่วมกิจกรรมและการให้คําปรึกษายงัทําได้น้อย พบปัญหาด้านการชี *แจงในเชิง
เหตผุลให้นกัศกึษาเข้าใจ 
 3.  ในสว่นของสโมสรนกัศกึษา มีความรู้สึกขาดบรรยากาศที�ดีในการทํากิจกรรม การ
จดักิจกรรมมีอุปสรรค มีชมรมและกิจกรรมไม่หลากหลาย ขาดจิตวิญญาณร่วมต่อมหาวิทยาลัย 
ตอ่กิจกรรมนกัศกึษาลดลง ทีมงานขาดความเข้มแข็ง ขาดการวางแผนงาน     ขาดการประสานงาน
ที�ดี ไมมี่ความเป็นหนึ�งเดียว การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งองค์กรกิจกรรมมีน้อย มกัมองข้ามการ
ประชาสมัพนัธ์ ขาดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิp ขาดทกัษะการบริหาร   จดัการที�ดี 
 4.  ในส่วนของนักศึกษา ขาดความรู้สึกร่วมในกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาระหว่าง 
คณะรู้จกักนัน้อย การรวมตวัเป็นกลุม่ทําได้ยาก 
 5.  ในส่วนของอาจารย์ที�ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขวญัและกําลงัใจอยู่ในเกณฑ์ตํ�า 
เพราะเป็นงานอาสาสมัคร ไม่ใช่งานที�นับเป็นภารกิจได้ จิตวิญญาณร่วมยังไม่มากพอ  ขาด
ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา จึงมีข้อแนะนําแก่นักศึกษาได้ในวงจํากัด ภาวะผู้ นํา ของ
อาจารย์ไม่เพียงพอ ไม่มีการประเมินผล ทําให้ทั *งนกัศึกษาและอาจารย์ที�ควบคมุกิจกรรม   ไม่มี
ข้อมลูเพื�อนําไปเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมในครั *งตอ่ไป 
 กลา่วโดยสรุป การดําเนินกิจกรรมมีปัญหาในการดําเนินกิจกรรมที�หลากหลาย  เกี�ยว
เนื�องกันทุกขั *นตอน ตั *งแต่ การบริหารองค์กร การบริหารบุคลากร งบประมาณ อาคาร  สถานที� 
อุปกรณ์สิ�งอํานวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ และขาดวิธีการในการบริหารที�มีประสิทธิภาพ ซึ�ง
รวมถึงการวางแผน การจดัองค์กร การประสานงาน การควบคมุการปฏิบตัิงาน และการรายงานผล
ทางการปฏิบตังิาน 
 3.5  นโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ�งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับดูแลของ
ทบวงมหาวิทยาลยั จําเป็นต้องดําเนินกิจกรรมและโครงการให้สอดคล้องกบัสถาบนัการศกึษาอื�น ๆ 
เพื�อความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ตั *งปณิธาน คือ  มุ่งเน้นบริการเพื�อ
ความพร้อม จัดสภาพแวดล้อมเพื�อศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา สร้างภูมิปัญญาเพื�อ                 
สงัคม  กิจกรรมนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จะต้องดําเนินไปภายใต้เป้าหมายที�จะเสริมสร้าง
และพฒันานกัศกึษา ให้มีบคุลิกภาพและลกัษณะนิสยัที�พึงประสงค์ จงึกําหนดนโยบายด้าน
กิจกรรมนกัศกึษาไว้ดงันี * 
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      1. สนบัสนนุกิจกรรมที�จะมีส่วนชว่ยเสริมสร้างให้นกัศกึษาเป็นคนที�มีคณุธรรม และ
จริยธรรม รู้จกัเสียสละประโยชน์สว่นตนเพื�อสว่นรวม มีนํ *าใจนกักีฬา รู้จกัทํางานร่วมกบัผู้ อื�น 
เสริมสร้างรสนิยมที�ดีหรือมีส่วนชว่ยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรมที�สนเป็นพิเศษ 
 2. สนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตา่ง ๆ ที�จะช่วยให้นกัศกึษาเข้าใจ
ถึงปัญหาของสงัคมไทย ได้ชดัเจนยิ�งขึ *น ซึ�งจะกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดแนวคิดที�จะแก้ปัญหาอนัเป็น
การเสริมสร้างให้เป็นผู้ ที�มีความรับผิดชอบทั *งตอ่ตนเองและสงัคมสืบไปในอนาคต 
 3. สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมที�มีส่วนช่วยเสริมสร้างทกัษะ และประสบการณ์ชีวิต
ให้กบันกัศกึษา ในลกัษณะการนําความรู้ในสาขาวิชาที�ศกึษาไปประยกุต์ใช้  
 ภารกิจหลกัของกิจการนกัศกึษา  ประกอบด้วย 
      1. ส่งเสริมพฒันาการของนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ เช่น การพฒันาด้านสติปัญญา
สงัคมอารมณ์ ร่างกาย คณุธรรม จริยธรรม การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ และทกัษะการใช้
เทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมนกัศกึษาเป็นสื�อในการเสริมการเรียนรู้และการพฒันาของนกัศกึษา 
  2. จดับริการและสวสัดกิารตา่ง ๆ เพื�อชว่ยให้นกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษา เล่า
เรียน และเพื�อให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัได้สําเร็จหลกัสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีบริการ
ด้านสขุภาพอนามยั หอพกันกัศึกษา ดแูลร้านอาหารให้ถูกสุขลกัษณะและราคาประหยดั บริการ 
แนะแนว จัดหาทุนการศึกษา จัดสรรเงินกู้ ยืมเพื�อการศึกษา การประกันอุบตัิเหตุ การประกัน
สขุภาพ ประสานงานเรื�องการศกึษาวิชาทหาร จดับริการเรื�องสถานที�เลน่และฝึกซ้อมกีฬา เป็นต้น 
 3.  ศกึษาและจดัสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัให้เอื *อตอ่การศกึษาและการพฒันา 
นกัศึกษา ตลอดจนดําเนินกิจการที�สําคญัของมหาวิทยาลัย ตามที�ได้รับมอบหมาย เช่น สภาพ 
แวดล้อมทั�วไปของมหาวิทยาลยั ประสานงานเรื�องการรักษาความปลอดภยั จดัสภาพแวดล้อมของ
หอพกันกัศกึษา สภาพแวดล้อมด้านโภชนาการ การสง่เสริมคณุภาพพลานามยั เป็นต้น 
  4.  ดําเนินกิจกรรมที�สําคญัของมหาวิทยาลยัตามที�ได้รับมอบหมาย 
 การจดักิจกรรมนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
    กิจกรรมนกัศกึษาเป็นกิจกรรมที�นกัศกึษา หรือมหาวิทยาลยั หรือนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัร่วมจดัขึ *นเพื�อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ตามความสมคัรใจโดย
ตระหนกัในคณุคา่ของการจดักิจกรรมนกัศกึษาวา่ เป็นการให้การศกึษาทางอ้อม และสร้างสรรค์
ประสบการณ์อยา่งกว้างขวาง รวมทั *ง หวงัวา่นกัศกึษาที�จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัศลิปากรนี *
จะสําเร็จเป็นบณัฑิตอยา่งสมบรูณ์การจดักิจกรรมนกัศกึษาทกุประเภทต้องได้รับการอนมุตัจิาก
คณบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาหรือทบวงมหาวิทยาลยั โดยมีอาจารย์ที�ปรึกษาเป็น
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ผู้ดแูลให้คําปรึกษา แนะนํา เพื�อให้การจดักิจกรรมได้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที�กําหนดไว้ 
การจดักิจกรรมดงักลา่ว จะได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากเงินคา่บํารุงกิจกรรมนกัศกึษา หรือ
ทบวงมหาวิทยาลยั หรือหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนอื�น ตามประเภทของกิจกรรมนั *น ๆ  
           กองกิจการนกัศกึษาสง่เสริมให้นกัศกึษาจดักิจกรรมด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

- ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
- ด้านศลิปวฒันธรรม 
- ด้านกีฬาและนนัทนาการ 
- ด้านวิชาการและจริยธรรม 
- ด้านสง่เสริมการเรียนรู้เพื�อป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
- ด้านรณรงค์เพื�อป้องกนัยาเสพตดิในสถาบนัอดุมศกึษา 

          โดยมีองค์กรนกัศกึษา คือสโมสรนกัศกึษา คณะกรรมการนกัศกึษาคณะ และชมรมเป็น
ผู้ ดําเนินการ   นอกจากนั *นนกัศกึษาสามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชิกชมรมตา่ง ๆ ตามความสมคัรใจ 
ทั *งนี *มีชมรมในสงักดัสโมสรนกัศกึษา ดงันี * 
           1. ชมรมฝ่ายบําเพ็ญประโยชน์ มี 5 ชมรม คือ 
                        1.1 ชมรมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 
                        1.2 ชมรมจติสมัพนัธ์ 
                        1.3 ชมรมเพื�อสตรี 
                        1.4 ชมรมอาสาพฒันา 
                        1.5 ชมรมสงัคมศาสตร์ 
           2. ชมรมฝ่ายศลิปวฒันธรรม มี 9 ชมรม คือ  
                         2.1  ชมรมดนตรี 
                         2.2  ชมรมดนตรีสากล  
                         2.3  ชมรมทกัษิณศลิปากร 
                         2.4  ชมรมศลิปวฒันธรรมอีสาน 
                         2.5 ชมรมภาษาและวรรณศลิป์ 
                        2.6 ชมรมอนรัุกษณ์ศลิปโบราณคดีและวฒันธรรมพื *นบ้าน 
                        2.7 ชมรมวฒันธรรมภาคเหนือ 
                        2.8 ชมรมตะวนัตกสมัพนัธ์ 
                        2.9 ชมรมศลิปวฒันธรรมพื *นบ้าน 
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           3. ชมรมฝ่ายกีฬา มี 12 ชมรม คือ 
                        3.1 ชมรมกีฬายิงปืน 
                        3.2 ชมรมบาสเกตบอล 
                        3.3 ชมรมยโูด 
                        3.4 ชมรมเทนนิส 
                        3.5 ชมรมแบดมินตนั 
                        3.6 ชมรมฟตุบอล 
                        3.7 ชมรมวอลเลย์บอล 
                        3.8 ชมรมเปตอง 
                        3.9 ชมรมเพาะกาย 
                        3.10 ชมรมตะกร้อ 
                        3.11 ชมรมซอฟท์บอล 
                        3.12 ชมรมหมากกระดาน 

4. ชมรมฝ่ายวิชาการ มี 4 ชมรม คือ 
                        4.1 ชมรมภาษาและวฒันธรรมฝรั�งเศส 
                        4.2 ชมรมศลิปะภาษาและวฒันธรรมองักฤษ 
                        4.3 ชมรมถ่ายภาพ 
                        4.4 ชมรมวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
           5. ชมรมฝ่ายจริยธรรม มี 3 ชมรม คือ 
                        5.1 ชมรมพทุธศาสตร์ 
                        5.2 ชมรมคริสตศาสน์ 
                        5.3 ชมรมมสุลิมสมัพนัธ์ 
  
4.  งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 สรัญญา  บุญเกิด (2542 : ง)  ได้ศึกษาเรื�อง  ความคิดเห็นเกี�ยวกับการจดักิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี�ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละด้านนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาที�เกี�ยวกับการจดักิจกรรมนกัศึกษาจําแนกตามเพศ  คณะ  
และระดบัชั *นปี  นักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  แนวทางการปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา  
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ข้อเสนอแนะของนกัศกึษาสว่นใหญ่เห็นวา่มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั  ควรจดัอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
นกัศึกษาให้พอเพียง  ไม่ควรบงัคบัให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ควรลดกิจกรรมที�ไม่อยู่ในความ
สนใจของนกัศกึษา  และควรลดกิจกรรมที�กระเวลาเรียนของนกัศกึษา 
 สัมฤทธิp  ใจดี (2544 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรื�อง   การศึกษาเจตคิของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีเจตคตติอ่การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโดยรวมและแตล่ะด้านอยู่ในระดบัดี  นกัศกึษา
ที�มีเพศต่างกันมีเจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการ  ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกิจกรรมศลิปวฒันธรรม  แตกตา่งกนัอย่างไม่
มีนยัสําคญัทางสถิติ นกัศึกษาที�มีเกรดเฉลี�ยสะสมตา่งกนัมีเจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรม    ด้าน
วิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  นกัศกึษาอยู่ชั *นปีตา่งกนัมีเจต
คตติอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  ด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  ด้าน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกิจกรรมศิลปวฒันธรรม  แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ 
นักศึกษาอยู่คณะต่างกันมีเจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้าน
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  
แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  นกัศกึษาที�มีคา่ใช้จ่ายในการมาเรียนตา่งกนัมีเจตคติต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  ด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ           ด้าน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกิจกรรมศิลปวฒันธรรม  แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05  

ฝากจิต  คุณุรัตน์ (2545 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื�อง  แนวทางกาพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  
สภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที�เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  ได้พบและปรึกษากบัอาจารย์ที�ปรึกษา  การเลือกสถานที�จดักิจกรรมและกําหนดช่วงเวลา
กิจกรรมเหมาะสมมาก  ปัญหาการจดักิจกรรมนกัศกึษาที�สําคญัคือ  เป็นกิจกรรมที�ใช้งบประมาณสูง  
งบประมาณที�ใช้ในการจัดกิจกรรมไม่พอเพียง  คณาจารย์ให้ความสําคัญบางกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั�วถึง  ความต้องการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที�สําคัญคือ  การได้รับการ
สนบัสนุนวสัดอุุปกรณ์  และสถานที�ในการจดักิจกรรม  และต้องการให้มีกิจกรรมที�สอดคล้องกับ
ความสนใจนกัศึกษา  ผลการจดักิจกรรมนักศึกษา  ทําให้นกัศึกษาสามารถร่วมงานกับผู้ อื�นได้ดี 
รู้จกัเสียสละ  อทุิศตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวม  ข้อเสนอแนะการจดักิจกรรมนกัศกึษาที�ควรจดัตอ่ไป  
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1) กิจกรรมสง่เสริมศลิปวฒันธรรม  คือ  วนัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่  วนัลอยกระทง  และวนัปัจฉิม
นิเทศนกัศกึษา  2) กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ที�สําคญั  คือ  คา่ยอาสาพฒันาของคณะ  และ
มหาวิทยาลยั  3)  กิจกรรมสง่เสริมระบอบประชาธิปไตยที�สําคญั  คือ  การสมัมนาสโมสรนกัศกึษา  
คณะหรือองค์การนกัศกึษา 

เล็ก  จนัทร์สอาด  (2535 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเรื�อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลยับรูพา  พบว่า1. สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลยั ในกิจกรรม 4 ด้าน 
คือ ด้านการส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬาและพฒันาบุคลิกภาพ ด้านศิลปวฒันธรรมและการบนัเทิง 
และด้านบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ พบวา่ กิจกรรมที�นิสิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกมาก คือ กิจกรรมด้าน
กีฬาและพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมที�นิสิตเข้าร่วมเป็นกรรมการมาก คือ กิจกรรมด้านส่งเสริม
วิชาการ และกิจกรรมที�นิสิตเข้าร่วมมาก ได้แก่ กิจกรรมด้านบําเพ็ญสาธารณประโยชน์2. ปัญหาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลยั พบวา่ โดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ ข้อที�มีปัญหามาก โดยเรียงจากน้อยไปหามาก คือ ขาดการส่งเสริมและสนบัสนนุ
จากผู้บริหารและผู้ เกี�ยวข้อง รองลงมาคืออาคารสถานที�และสิ�งที�อํานวยความสะวกไม่เหมาะสม 
และกิจกรรมบางประเภทไม่บรรลวุตัถปุระสงค์เนื�องจากขาดการวางแผนที�ดี3. ความคิดเห็นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลยั โดยเฉลี�ยอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที�มีความเห็นด้วยมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยให้รู้จกั
ปรับตวัและทํางานรวมกบัผู้ อื�นได้ดีรองลงมา การเข้ารวมกิจกรรมทําให้รู้จกัและมีเพื�อนมากขึ *น และ
การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยให้ได้ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต4. เปรียบเทียบปัญหาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศและคณะ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน ส่วนชั *นปีมี
ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .055. เปรียบเทียบปัญหาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลยั จําแนกตามเพศและชั *นปี มีความคิดเห็นไม่แตกตา่งกนั ส่วนคณะมี
ความคดิเห็นแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

อมัพา ซองทมุินทร์  (2542 :90-91) ทําการศกึษาเรื�องเจตคติตอ่กิจกรรมนกัศกึษาของ
สถาบนัราชภัฏอุดรธานี  พบว่าตวัแปรเพศและเกรดเฉลี�ยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อ
กิจกรรมนกัศกึษา  สว่นตวัแปรชั *นปีมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่เจตคต ิ

เนาวรัตน์  ก๋งเม่ง  (2543 : 67)  ได้ทําการศึกษาทัศนของผู้บริหาร  อาจารย์และ
นกัศกึษาตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสิต  พบว่านกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมี
ทศันะต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ด้านศิลปวฒันธรรม  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกีฬา  ด้าน
สง่เสริมวิชาการและโดยรวมทั *ง 4 ด้าน  ไมแ่ตกตา่งกนั 
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แสนพล กลอ่มหอม (2549)  ได้ทําการวิจยัเรื�องรูปแบบการดําเนินงานกิจการนกัเรียน
นักศึกษา  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  2 กลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  1.) ปัญหาการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน  นกัศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 โดยรวมและราย
ด้าน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  2.) จําแนกตามประเภทวิชา  และขนาดของสถานศกึษา  แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั.05  3.) รูปแบบการดําเนินกิจกรรมนกัเรียน  นกัศกึษา  ประกอบด้วย  งาน
แนะแนวอาชีพและการจดัหางาน  งานกิจกรรมนกัศกึษา  งานโครงการพิเศษ  งานวินยันกัศึกษา  
และงานสวสัดกิารนกัศกึษา   
 จากงานวิจัยที�ได้ศึกษาเกี�ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในด้านต่างของนักศึกษาได้
ประสบปัญหาในการจดักิจกรรมทั *งการสนบัสนุนทางด้านงบประมาณ  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา  และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนกัศึกษา  ซึ�งกิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรม
ส่งผลต่อการนําไปปฏิบตัิในชีวิตประจําวันในทางที�ดีขึ *น  ดังนั *นกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรม
สําคญัอยา่งยิ�งที�บคุลากรทางการศกึษา  สถาบนั  นกัศกึษา  ควรตระหนกัในการจดักิจกรรมเพื�อให้
ได้บณัฑิตที�มีคณุภาพตอ่ไป 

 4.2  งานวจัิยต่างประเทศ 

Handel (1993) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬามีผลต่อการพฒันาความ
เป็นผูน้าํของนิสิต โดยมีวตัถุประสงค์วา่การเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬานั4นมีส่วนช่วยในการพฒันาความ
เป็นผูน้าํของนิสิตที�เป็นนกักีฬาอย่างไรบา้ง ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมกีฬาบาสเกตบอลสําหรับ
นิสิตชายและหญิงนั4นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการพฒันาความเป็นผูน้าํของนิสิต 
Baxter Magolda (1992) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง อิทธิพลของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�มีต่อการพฒันา
สติปัญญาของนิสิต โดยทาํการศึกษาระยะยาว 4 ปี  และมีคาํถามในการวิจยัวา่ นิสิตพูดถึงอิทธิพลที�
ประสบการณ์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีต่อการพฒันาตวันิสิตอย่างไรบ้าง ซึ� งผูว้ิจยัได้กลุ่ม
ตวัอยา่งมาจากการสุ่มนิสิตชั4นปีที� 1 วิชาเอกต่างๆ ที�มีภูมิหลงัต่างๆ กนั ในสถาบนัการศึกษาของรัฐ
แห่งหนึ� งในเขตตะวนัตกกลางทั4งหมด 101 คน โดยที�ทุกคนมีความสามารถทางวิชาการในระดบั
เดียวกนั การเก็บขอ้มูลใชว้ธีิสัมภาษณ์ในทุกๆ ภาคฤดูใบไมร่้วง ตั4งแต่ปี 1986 – 1989 การวิจยัครั4 งนี4
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาประสบการณ์ของนิสิตและตีความว่าประสบการณ์เหล่านั4นมี
อิทธิพลต่อการพฒันานิสิตอยา่งไร ซึ� งการศึกษาครั4 งนี4พบวา่ ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื�อน การมีส่วน
ร่วมในองคก์รนิสิต การจดัการดา้นที�อยู่อาศยั การทาํงาน และประสบการณ์การแลกเปลี�ยนมีส่วน
ช่วยใหนิ้สิตพฒันาดา้นสติปัญญา 

Donald (1974 อ้างอิงใน อมัพา,2542:56-57) ได้จิจยัเรื�องการศกึษาเปรียบเทียบ
ความคดิเห็นของนกัศกึษา  อาจารย์  และสมาชิกของสภามหาวิทยาลยั  เกี�ยวกบัการจดักิจกรรม
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นกัศกึษาของวิทยาลยัชมุชนในรัฐเวอร์จิเนีย  โดยเปรียบเทียบกิจกรรมนกัศกึษา 5 ประเภท  คือ  
การปกครองนกัศกึษา  กิจกรรมสภามหาวิทยาลยั  กิจกรรมการพิมพ์  กิจกรรมความสนใจพิเศษ  
และการบริการสงัคมของนกัศกึษา  กลุม่ตวัอยา่งจากมหาวิทยาลยั 5 แหง่ ผลการศกึษาพบวา่  
คณะกรรมการที�เข้ามาเป็นผู้ปกครองนกัศกึษาควรมาจากการเลือกตั *งสภานกัศกึษาทกุแหง่มี
รูปแบบการจดัเหมือนกนัหมดกิจกรรมด้านการพิมพ์ที�จดัการออกหนงัสือและวารสาร  กิจกรรม
ความสนใจพิเศษกนัอยา่งกว้างขวาง  และแตกตา่งกนัมากในแตล่ะวิทยาลยั  กิจกรรมสงัคม
คาดหวงัไว้สงูมากเมื�อปฏิบตัิจริงมกัทําไมไ่ด้ตามแผนงาน  ผู้ วิจยัเสนอแนะวา่  คณะกรรมการ
ปกครองนกัศกึษาควรรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองมากวา่ที�เป็นอยู ่ วิทยาลยัควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ในการจดักิจกรรมมากวา่นี *  เพราะเทา่ที�เป็นอยูมี่ปัญหาเรื�องนี *ยากมาก  โครงการ
ของสภานกัศกึษาควร  ได้รับคําปรึกษาจากผู้ เชี�ยวชาญในด้านการจดัองค์การกิจกรรมทกุประเภท  
ควรจดัขึ *นตามความต้องการของนกัศกึษาส่วนใหญ่  กิจกรรมบริการสงัคมควรมีอบรม  และให้
ความรู้แก่นกัศกึษาในเรื�องเฉพาะ 
 
 
 Shepler (1971:330) ได้การวิจยัเพื�อศกึษาการเปลี�ยนทศันคติ  คา่นิยม  และ
องค์ประกอบอื�น ๆ ที�มีความสําคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงของนิสิตใหมใ่นมหาวิทยาลยั  พบวา่  
ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนกัศกึษามีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงนิสิตใหมม่ากกว่าประสบการณ์ด้าน
การเรียน 
 Baxter Magolda (1992:203-213)  ได้ทําการศกึษาเรื�องอิทธิพลของกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรที�มีตอ่การพฒันาสตปัิญญาของนกัศกึษา  ผลการวิจยัพบว่า  ความสมัพนัธ์กบักลุม่เพื�อน  
การมีสว่นร่วมในองค์กรนกัศกึษา  การจดัการด้านที�อยูอ่าศยั  การทํางานและประสบการณ์การ
แลกเปลี�ยนมีส่วนชว่ยให้นกัศกึษาพฒันาด้านสติปัญญา 
 Abrahamowicz (1988:233-238)  ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเป็น
สมาชิกองค์การนกัศกึษากบัการรับรู้  ความพอใจและการมีสว่นร่วม  ในหมาวิทยาลยัและนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี  พบวา่  การมีสว่นร่วมในองค์กรนกัศกึษาและกิจกรรมตา่ง ๆ  สามารถสง่ผลตอ่
การพฒันาของนกัศกึษาได้  การเข้าร่วมองค์กรนกัศกึษาจะทําให้นกัศกึษามีสว่นร่วมมากขึ *นใน
ประสบการณ์มหาวิทยาลยัทกุ ๆ ด้าน  นอกจากนี *ยงัพบข้อแตกตา่งที�มากที�สดุระหวา่งกลุม่เป็น
นกัศกึษาที�เป็นสมาชิกขององค์กรนกัศกึษากบักลุม่ที�ไมไ่ด้เป็นสมาชิกและด้านที�เป็นทางบวกมาก
ที�สดุของกลุม่ที�เป็นสมาชิก  คือ  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  และด้านทีไมเ่กี�ยวกบัสติปัญญา  
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ซึ�งได้แก่  การพฒันาและการเรียนรู้ที�เกี�ยวกบัประสบการณ์นอกจากชั *นเรียนมากกว่าที�เป็น
ประสบการณ์ในชั *นเรียน 
 จากงานวิจยัที�กลา่วมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการจดักิจกรรมนิสิตมีความแตกตา่งกนั
ออกไป  แตล่ะสถาบนัจะมีรูปแบบ  รวมถึงอปุสรรคและปัญหาแตกตา่งกนัไปด้วย  แตท่กุรูปแบบก็
มีวตัถปุระสงค์เดียวกนัก็คือต้องการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาให้เป็นผู้ ที�มีความรู้
ความสามารถที�จะดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอย่างมีความสขุและสามรถที�จะเป็นประชาชนที�มีคณุภาพ
ในอนาคต 
   
 



บทที�  3 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจยัเรือง  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ผู้ วิจยัดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามขั (นตอนดงัตอ่ไปนี ( คือ  

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
2.  การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  
3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การวิเคราะห์ข้อมลู  

 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั (งนี ( คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   ปีการศกึษา 2548 ได้แก่สาขาวิชา การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  การสอน
สงัคมศกึษา  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศกึษา  การศกึษาตลอดชีวิต  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ปฐมวยั 
ประถมศกึษา  จํานวน 299 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครั (งนี ( คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปีการศึกษา 2548   ประกอบด้วยสาขาวิชา การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  
การสอนสงัคมศกึษา  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศกึษา  การศกึษาตลอดชีวิต  วิทยาศาสตร์การ
กีฬา  ปฐมวยั ประถมศกึษา  โดยสามารถจําแนกเป็นกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ( 
 กลุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่แบบหลายขั (นตอน  ดงันี ( 
 1.  จําแนกนกัศกึษาออกเป็นแตล่ะชั (นปีตามสาขาวิชา 
    2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษานี ( เป็นนักศึกษาที กําลังศึกษาอยู่ในชั (นปีที  2              
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 299 คน  โดยจําแนกนกัศกึษาตามสาขาวิชาและ
สุ่มตวัอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน  ด้วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีดาวิสุทธิ?     
S =  400N / 399 + N  ซึงจะได้กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 176 คน 
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ตารางที� 1  จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

สาขาวิชา จํานวนประชากร จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
การสอนภาษาไทย 21 13 
การสอนภาษาองักฤษ 22 12 
การสอนสงัคมศกึษา 31 18 
การศกึษาปฐมวยั 30 18 
การศกึษาประถมศกึษา 28 17 
จิตวิทยา 35 21 
เทคโนโลยีทางการศกึษา 32 16 
การศกึษาตลอดชีวิต 51 31 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 49 30 

รวม 299 176 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ดงันี ( 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และผลงานวิจยัทีเกียวข้อง   เพือให้ได้แนวคิดและ
หลกัการทีนําไปสูก่ารหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพือใช้ในงานวิจยั 
 2.  สร้างแบบสอบถาม สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของ
นกัศึกษา 6 ด้าน คือ สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 10 ข้อ 
ด้านสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาศิลปวฒันธรรม จํานวน 10 ข้อ สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษาด้านกีฬา จํานวน 10 ข้อ สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการ จํานวน 10 ข้อ 
สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและการเสริมสร้างความสมัพนัธ์
อนัดี จํานวน 10 ข้อ และสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย จํานวน 10 ข้อ รวมข้อคําถามทั (งสิ (นจํานวน 60 ข้อ   แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และในตอนท้ายเป็นคําถามปลายเปิดเพือให้ผู้ ตอบแสดง
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเตมิเกียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมในแตล่ะด้าน 
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 ลักษณะของแบบสอบถาม 

 ลกัษณะของแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยัครั (งนี ( เป็นแบบสอบถามเพือสํารวจความ  
คิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา                   
แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที 1  แบบสอบถามข้อมลูทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที 2  แบบสอบถามเกียวกบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของ
นกัศกึษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert  1932 : 
1 – 55) สํารวจ 6 ด้าน คือ สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ สภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศลิปวฒันธรรม สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬา สภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา และสภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย ในตอนท้ายของ
แบบสอบถามแต่ละด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือให้ผู้ตอบได้เสนอแนะ และแสดงความ
คดิเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาอยา่งเสรี โดยนํามาสรุปและจดัหมวดหมู่ในเชิงบรรยายเพือ
ใช้ประกอบในการอภิปรายผล 

ผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์ให้คา่นํ (าหนกัของคะแนนของตวัเลือกในแบบสอบถาม ดงันี ( 
 คะแนน 5  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมากทีสดุ 
 คะแนน 4  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อย 
 คะแนน 1  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อยทีสดุ 

ผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลีย ดงันี ( 
 คา่เฉลีย  4.21  -  5.00      หมายถึง    นกัศกึษาเห็นด้วยกบัข้อความ  ในระดบัมากทีสดุ 

คา่เฉลีย 3.41 - 4.20   หมายถึง  นกัศกึษาเห็นด้วยกบัข้อความ  ในระดบัมาก 
 คา่เฉลีย 2.61 - 3.40   หมายถึง  นกัศกึษาเห็นด้วยกบัข้อความ  ในระดบัปานกลาง 

คา่เฉลีย 1.81 - 2.60   หมายถึง  นกัศกึษาเห็นด้วยกบัข้อความ  ในระดบัน้อย 
 คา่เฉลีย 1.00 - 1.80   หมายถึง  นกัศกึษาเห็นด้วยกบัข้อความ  ในระดบัน้อยทีสดุ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัดําเนินการตามขั (นตอนดงันี ( 
 1.  อาจารย์แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร์   
 2.  อาจารย์เก็บข้อมลูกบันกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มาทํา
การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีได้รับกลบัคืนมาทกุฉบบั 
 2.  ตรวจคําตอบและกําหนดคา่ให้กบัคําตอบทกุข้อในแบบสอบถามปลายปิด 
 3.  บนัทึกคา่คําตอบทีได้จากแบบสอบถามแตล่ะข้อเข้าแฟ้มข้อมลูของระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  กําหนดโปรแกรมคําสังในการวิเคราะห์ข้อมลู   และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  Statistical  Package  for  Social  Science.     

 
สถติทีิ�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และ ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  (Ferguson 1989 : 55 - 56)  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  โดยรวมเป็นรายด้าน 

2. การทดสอบ t-test  (Ferguson 1989 : 178) เพือเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัของนกัศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนก
ตามเพศ  ผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน  ภูมิลําเนา  สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรมและการรับเข้า
ศกึษาตอ่   

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA (Ferguson 1989 : 
178)  เพือเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลัยของนกัศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จําแนกตามสาขาวิชา เมือพบความแตกต่างอย่าง              
มีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบรายคูด้่วยคา่สถิตทิดสอบ LSD(least-significant  difference) 



บทที�  5 
 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey  research)  สภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมนกัศกึมหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีวตัถปุระสงค์  ดงันี    

1.  เพื8อศกึษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของนกัศกึษาคณะ 
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร” จําแนกตามตวัแปร เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรมและการรับเข้าศกึษาตอ่ 
2.  เพื8อเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัของนกัศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามตวัแปร เพศ สาขาวิชา  ภมูิลําเนา ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรมและการรับเข้าศกึษาตอ่ 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ชั นปีที8 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
สภาพการเ ข้าร่วมกิจกรรมน ักศ ึกษาแตกต่างก ัน ตามตวัแปรเพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา 
ผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรม  และการรับเข้าศกึษาตอ่  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที8ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ชั นปีที8 2 ปีการศกึษา 2548  ได้แก่  สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาองักฤษ  
การสอนสงัคมศกึษา  จิตวิทยา  เทคโนโลยีทางการศกึษา  การศกึษาตลอดชีวิต  วิทยาศาสตร์การ
กีฬา  จํานวน 299 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที8ใช้ในการศึกษานี  เป็นนักศึกษาที8 กําลังศึกษาอยู่ในชั นปีที8  2                         
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จํานวน 299 คน  โดยจําแนกนกัศกึษาตามสาขาวิชาและ
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สุ่มตวัอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน  ด้วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีดาวิสุทธิ?      
S =  400N / 399 + N  ซึ8งจะได้กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 176 คน 
  
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื8องมือที8ใช้ในการศกึษาค้นคว้า  มีดงันี    
 แบบสอบถามสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษาของ
นกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  ลกัษณะแบบสอบถาม  แบง่ออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนที8  1  เป็นข้อมูลทั8วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน  กิจกรรมที8นกัศกึษาเคยเข้าร่วม  ลกัษณะ
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
 ตอนที8  2  เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (rating  scale)  แบบสอบถามสภาพการ
เข้า ร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษาของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร  จํานวนทั งสิ น  60  ข้อ  ประกอบด้วย  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  
จํานวน  10  ข้อ  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา  10  ข้อ  ด้านวิชาการ  จํานวน 10 ข้อ  ด้าน
ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา  10  ข้อ  การปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย  10  ข้อ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู  ได้วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  (SPSS  for  
window)  โดยมีสถิตทีิ8ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี คือ  ความถี8  คา่ร้อยละ  คา่เฉลี8ย  (mean)  และ
คา่เบี8ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนนเฉลี8ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ  อายุ  ผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  ภูมิลําเนา  จังหวัดที8อยู่  การเข้ามหาวิทยาลัย 
ทดสอบด้วย  t-test,  เปรียบเทียบระดบัค่าคะแนนเฉลี8ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม สาขาวิชา  
ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  และหากพบว่ามีความแตกตา่งจะทําการทดสอบรายคูด้่วย
คา่สถิตทิดสอบ  LSD  (least-significant  difference) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  นกัศึกษามีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื8อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นกัศกึษามีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านส่งเสริม
ความสามัคคีอันดีและความสัมพนัธ์ของนักศึกษา มากที8สุด ส่วนด้านอื8นๆ มีสภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก 

           1.1  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านบําเพ็ญประโยชน์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม
มากที8สุด  คือ  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ได้รู้จกัเพื8อนต่างคณะ  และนกัศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยที8สดุ  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจดัการโครงการ             

      1.2  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
มากที8สดุ  คือ  กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมสง่เสริมให้ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  และนกัศกึษา
เข้าร่วมกิจกรรมน้อยที8สุด  คือ  กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมส่งเสริมให้มีค่านิยมที8ดี และกิจกรรม
ด้านศลิปวฒันธรรมชว่ยพฒันาสนุทรีย์ของตนเอง 

             1.3  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านกีฬา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากที8สุด  
คือ  กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง  และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยที8สุด  คือ  
กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้เข้าใจตนเอง และเรียนรู้ผู้ อื8น 

       1.4  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม
มากที8สดุ  คือ  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้  และนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยที8สดุ  คือ  กิจกรรมด้านวิชาการชว่ยให้สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื8นได้ 

      1.5  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษาโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก  มีนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมมากที8สดุ  คือ  กิจกรรมด้านสง่เสริมความสามคัคีอนั
ดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา สง่เสริมให้มีมนษุยสมัพนัธ์ผู้ ที8ดี และนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยที8สดุ  คือ กิจกรรมด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษาสง่เสริมให้
เกิดความผกูพนัอนัดีระหวา่งรุ่นพี8กบัรุ่นน้อง 
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      1.6  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก  มีนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมมากที8สดุ  คือ  กิจกรรมด้านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยส่งเสริมให้เป็นผู้ ที8มีส่วนร่วมในการรู้จักใช้สิทธิของตนเอง และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยที8สุด  คือ  กิจกรรมด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและกิจกรรมด้านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้ความซื8อสตัย์ 

2.  การเปรียบเทียบคณุภาพสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 6 ด้านจําแนกตามตวัแปร เพศ  
ผลสมัฤทธิ?  ภมูิลําเนา  จงัหวดั  การเข้ามหาวิทยาลยั 

   2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

   2.2 นกัศึกษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียนแตกต่างกัน  มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน  เมื8อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านศิลปวฒันธรรม  ด้าน
วิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสัมพนัธ์ของนักศึกษา  และด้านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั  .05 

   2.3 นกัศึกษาที8มีภูมิลําเนาแตกต่างกัน มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
    2.4 นกัศกึษาที8อยู่ในจงัหวดัแตกตา่งกนั มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาโดย
ภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

   2.5 นกัศกึษาที8การเข้ามหาวิทยาลยัแตกตา่งกนั มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

   2.6 นกัศกึษาในสาขาวิชาที8แตกตา่งกนั  โดยภาพรวมพบวา่แตกตา่งกนัเมื8อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านศิลปวฒันธรรม  ด้านกีฬา  ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา และด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั .05 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเรื8อง “สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของนกัศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ”  ซึ8งเป็นวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี8ยวกับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และเปรียบเทียบความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมทั ง  6 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  
ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 ตอนที� 1  ข้อมลูทั8วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนกตามเพศ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นกัศึกษาหญิง คิดเป็นร้อยละ  72.50  นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิตมีมากที8สุด  คิดเป็นร้อยละ 
17.60  มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน   2.00 -2.99  มากที8สดุ  คิดเป็นร้อยละ  50.60  ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตเมือง  คิดเป็นร้อยละ  56.70 ส่วนใหญ่อยู่ต่างหวดั  คิดเป็นร้อยละ  59.70  การเข้ามหาวิทยาลยัส่วน
ใหญ่โดยโควตาพิเศษ/โครงการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ  52.30  เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบําเพ็ญประโยชน์
มากที8สดุ  คดิเป็นร้อยละ  73.29  สว่นใหญ่เข้าร่วมฐานะผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  คดิเป็นร้อยละ  71.60   

ตอนที�  2  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 2.1 ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในด้านบําเพ็ญประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ได้รู้จกัเพื8อนตา่งคณะ  มีสภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด  ทั งนี เนื8องจาก  นักศึกษาได้มีโอกาสที8จะได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน  และได้รู้จักกัน  ในการเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ เช่น  ชมรมอนุรักษ์สิ8งแวดล้อม  ชมรมจิต
สมัพนัธ์  ชมรมเพื8อสตรี  ชมรมอาสาพฒันา  และชมรมสงัคมศาสตร์  ทําให้มีการแลกเปลี8ยนความ
คิดเห็นในการทํากิจกรรมและวางแผนในการทํากิจกรรม  การร่วมกิจกรรมดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคมที8ต้องการความช่วยเหลือในด้านตา่ง ๆ  ทําให้นกัศกึษาเกิดประสบการณ์ที8สามารถนําไปใช้ใน
อนาคต  ซึ8งสอดคล้องกับ สมชาย  เวชกรรม (2542 : 110-111)  ที8กล่าวว่า  กิจกรรมนกัศึกษาทําให้
นกัศกึษาได้มีโอกาสแลกเปลี8ยนความคิดเห็นและเปลี8ยนบรรยากาศซึ8งเสริมสร้างประสบการณ์  ความ
สนใจนกัศกึษาไปประยกุต์ใช้กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
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 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   และสาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า    สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ตามตัวแปรเพศ    ผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  ภูมิลําเนา  
จงัหวดัที8อยู่  การเข้ารับการศกึษาตอ่   และสาขาวิชา  ไม่พบแตกต่างกนั  ซึ8งไม่เป็นไปตามสมมตุิฐาน  
ทั งนี เนื8องจาก  การเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  และยงัใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  สามารถเลือกเวลาในการร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม  ซึ8งการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้
นกัศึกษาได้รู้จักเพื8อนและได้ช่วยเหลือสังคม  นอกจากนี ทําให้นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม ซึ8ง
สอดคล้องกับ  ธิดารัตน์  บญุนชุ  (2543 : 3-6)  กล่าวถึงประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาไว้
ว่า  การอยู่ร่วมกนั  กิจกรรมช่วยให้นกัศกึษาได้มีการปฏิสมัพนัธ์กันเอง  ช่วยให้นกัศึกษา  ได้เรียนรู้ถึง
การอยู่ร่วมกัน  ทํางานร่วมกัน  ประชมุร่วมกัน  ฝึกหดัประสานงานกนั  แลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกัน
และกนั  นอกจากนี กิจกรรมยงัช่วยให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบตอ่กลุ่ม  พฒันาความเข้าใจตอ่คนอื8น
ที8ลกึซึ ง   
 2.2  ด้านศลิปวฒันธรรม 
 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในด้านศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   เมื8อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์        
มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด  ทั งนี เนื8องจาก  นกัศึกษาได้เห็นคุณค่ากิจกรรมด้าน
ศิลปวฒันธรรมซึ8งเป็นการส่งเสริมให้นกัศกึษาได้มีโอกาสได้เข้าร่วมและทํากิจกรรมทําให้มีการอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางพื นบ้านภาคต่าง ๆ  ซึ8งสอดคล้องกับ  ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 8)  กล่าวว่า  
แนวทางในการพฒันานกัศกึษา  เพื8อให้เป็นบณัฑิตทีมีคณุคา่  ความรู้คูค่ณุธรรม  มีสติปัญญา  ใฝ่การ
เรียนรู้  นกึคดิอยา่งเป็นระบบ  มีจิตสํานกึและตระหนกัในคณุคา่และทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถิ8น 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปรเพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   สาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จําแนกตามตัวแปร  เพศ  ผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  ซึ8งเป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี เนื8องจาก  ผลสัมฤทธิ?ทางการ
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เรียน  3.00  ขึ นไป  มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาสงูกว่า  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน 
2.00-2.99  เพราะ  นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  3.00  ขึ นไป  เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศลิปวฒันธรรมเพื8อที8จะได้เรียนรู้  อนรัุกษ์ศลิปะและวฒันธรรม  ทําให้เกิดประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม  ส่วนนักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 2.00-2.99 เข้าร่วมกิจกรรม  เพื8อมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ8งสอดคล้องกบังานวิจยัเรื8อง  ความคิดเห็น
ของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตของ                        หวนั  วงศ์
แก่นท้าว  ( 2548 : บทคดัย่อ)  พบว่า  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียนแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  ไม่แตกตา่งกนั  ด้านศิลปวฒันธรรมแตกตา่งกัน  สําหรับตวัแปร  เพศ  
ภูมิลําเนา  จังหวัดที8อยู่  การเข้ารับการศึกษาต่อ  ไม ่พบความแตกต่าง  ซึ 8งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี เนื8องจาก    การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม  รวมไปถึงประเพณีตา่ง 
ๆ เป็นอนุรักษ์จะช่วยให้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม  ปลูกฝังค่านิยม ทําให้ซาบซึ งใน
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ8งสอดคล้องกับ  ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 8-15)  กล่าวว่า  กิจกรรมนิสิตด้าน
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย  เป็นการเผยแพร่  ส่งเสริม  และอนรัุกษ์วฒันธรรม  เพื8อให้นกัศึกษา
ซาบซึ งในมรดกของไทยและประเพณีตา่ง   
 เมื8อทําการทดสอบสมมติฐานตามตวัแปรสาขาวิชา  พบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้าน
ศลิปวฒันธรรม   ด้านกีฬา   ด้านวิชาการ  ด้านสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  และ
ด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย   
 ผลการทดสอบ   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร   พบว่า  นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  แตกต่างกับ  นักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษ  สาเทคโนโลยีทางการศกึษา  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8
ระดบั  .05  นกัศึกษาสาขาภาษาไทย  แตกต่างกับ  นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ  อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ8ระดบั  .05  นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา  และ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั  .05  ซึ8งเป็นไปตามสมมตุิฐานที8ตั งไว้  ทั งนี 
เนื8องจาก  นักศึกษาสาขาปฐมวัย  เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื8อการเผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม  โดยการจัดป้ายนิเทศ  ให้ความรู้เกี8ยวกับเทศกาลต่าง  ๆ   ส่วนสาขาภาษาอังกฤษเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม  เพราะนําไปใช้ประยกุต์การเรียนและนอกจากนี ยงันําเทศกาลและวฒันธรรม
ตา่ง ๆ  ของไทยไปเผยแพร่และให้ความรู้แก่ชาวตา่งชาติอีกด้วย  สําหรับนกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศกึษา  มีการเรียนการสอนเกี8ยวกบัด้านการผลิตสื8อตา่ง  ๆ  ดงันั น  นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
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การศกึษา  คอ่นข้างมีความสว่นตวัสงู  ลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นลกัษณะของการผลิตสื8อตา่ง  ๆ 
เพื8อเผยแพร่ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทราบเกี8ยวกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  และนักศึกษาสาขา
ภาษาไทย  เป็นสาขาวิชาที8ได้เรียนรู้เกี8ยวกบัวฒันธรรม  ประเพณีตา่ง  ๆ   ของพื นเมืองภาคตา่ง ๆ   โดยการ
เรียนการสอน  จึงทําให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่า
สาขาวิชาอื8น ๆ  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมของนกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยการ
ใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   และเผยแพร่ในลกัษณะของการสาธิต  เช่น  มวยไทย  กระบี8
กระบอง  ตระกร้อ  การละเล่นพื นเมือง  เป็นต้น  ซึ8งสอดคล้องกบั  สําเนาว์  ขจรศิลป์  (2538 : 120-121)  
กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย  ดงันี   เพื8อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์  ใช้
เวลาวา่งจากการเรียนให้เกิดประโยชน์  ได้รู้จกัทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย  สร้างความสามคัคีใน
หมูค่ณะ 
 2.3  ด้านกีฬา 
 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในด้านกีฬาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก   เมื8อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้มีร่างกายแข็งแรง  มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
มากที8สดุ  ทั งนี เนื8องจาก  นกัศกึษาได้ให้ความสําคญัในการออกกําลงักาย  ดแูลสขุภาพแข็งแรง  
และทําให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และเป็นการลดภาวะความเครียดจากการเรียน  ซึ8ง
สอดคล้องกบั  วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมทบวงมหาวิทยาลยั  (2543 : 7)    เพื8อส่งเสริมพนามยัและพฒันา
บุคลิกภาพ  และสอดคล้อง  สําเนาว์  ขจรศิลป์  (2538 : 120-121)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย  ดงันี   เพื8อพฒันานกัศกึษา  ด้านอารมณ์  สงัคม  อารมณ์  ร่างกาย  และ
จิตใจ  ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปร  เพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   สาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยั  ของนกัศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามตวัแปร  เพศ    ผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  ภูมิลําเนา  
จังหวัดที8อยู่  การเข้ารับการศึกษาต่อ  ไม่พบแตกต่างกัน  ซึ8งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี 
เนื8องจาก   กิจกรรมกีฬาสามารถเลน่ได้ทกุสถานที8  ทกุเพศ  ซึ8งกีฬาแตล่ะประเภทก็ช่วยให้นกัศกึษา  ได้
ทํางานกันเป็นทีม  และต้องอาศัยความสามัคคีในทีมที8มีการประสานกันเป็นอย่างดีจึงจะประสบ
ความสําเร็จแห่งชยัชนะ  ซึ8งสอดคล้องกบั  กรรณิกา  พิริยะจิตรา   (2547 : 164)  กล่าวไว้ว่า  กิจกรรม
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นักศึกษาช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะ  รู้จักการทํางานร่วมกันและพัฒนาลักษณะผู้ นําผู้ ตาม  
สง่เสริมให้นกัศกึษามีความสามคัคีในหมูน่กัศกึษาโดยทํากิจกรรมร่วมกนั 
 เมือทําการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรสาขาวิชา   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้าน
ศลิปวฒันธรรม   ด้านกีฬา   ด้านวิชาการ  ด้านสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  และ
ด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย   
 ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม   ด้านกีฬา   ด้าน
วิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  และด้านปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย  นกัศกึษาสาขาวิชาปฐมวยั  แตกต่างกบั  นกัศึกษาสาขาภาษาไทย  และสาขาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั .05  นกัศกึษาสาขาประถมศกึษา  แตกตา่งกบันกัศกึษา
สาขาภาษาไทย  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05   นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  แตกต่างกับ  
นักศึกษาสาขาภาษาไทยและสาเทคโนโลยีทางการศึกษา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05  
นกัศึกษาสาขาภาษาไทย  แตกต่างกับ  นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ  สาขาจิตวิทยา  สาขาการศึกษา
ตลอดชีวิต  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  แตกต่างกับ  
นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั .05  ซึ8งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที8ตั งไว้   ทั งนี เนื8องจาก  นักศึกษาสาขาปฐมวัยและสังคมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  
เพราะต้องการเรียนรู้ทักษะกีฬาเพื8อพฒันาตนเองและเสริมสร้างสุขภาพตนเองให้แข็งแรง  สามารถนํา
ทกัษะกีฬาไปใช้ในอนาคต  ส่วนนกัศึกษาสาขาประถมศึกษาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  เข้าร่วม
กิจกรรมเพราะ  ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม  และเกิดความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  ทําให้
นกัศกึษามีบคุลิกที8ดี  สําหรับนกัศกึษาสาขาภาษาไทยและสาเทคโนโลยีทางการศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาน้อยกวา่สาขาอื8น ๆ   เพราะขาดแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  ไมไ่ด้รับการประชาสมัพนัธ์อย่าง
ทั8วถึง  ประกอบกบัไม่ได้รับความสนใจจากนกัศึกษาเท่าที8ควร    สําหรับนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬามากที8สุด  เพราะ  นกัศกึษาต้องการผ่อนคลายจากการเรียนและภาวะความเครียดจาก
การเรียน  เพื8อปลดปล่อยและผ่อนคลาย  ให้ร่างกาย  จิตใจที8พร้อมสําหรับวนัต่อไป   ส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา  เพื8อเรียนรู้การทํางานเป็นทีมและรู้ถึงความมีนํ าใจนักกีฬา  
เรียนรู้ตนเองและผู้ อื8นด้วยความเข้าใจ  นอกจากนี ต้องการพฒันาบคุลิกตนเองดีขึ น  สําหรับนกัศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา  เพราะได้รู้จักเพื8อนต่างคณะ  และใน
ขณะเดียวกันได้มีการเรียนเกี8ยวกับกีฬา  จึงทําให้บทบาทของนักศึกษาโดยส่วนให้จะเป็นผู้ ให้
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คําแนะนําเกี8ยวกับการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายอย่างถูกวิธี  ซึ8งสอดคล้องกับ  ทบวงมหาวิทยาลัย 
(2545 : 8-12)  กล่าวว่า  การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเป็นการส่งเสริมให้มีความรู้ทกัษะในการเล่นกีฬามี
ทศันคติตอ่การเล่นกีฬาและออกกําลงักายเพื8อสขุภาพ  สร้างความมีนํ าใจนกักีฬาและเสริมสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ  ช่วยผ่อนคลายความเครียด  พัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์  สงัคม  ร่างกาย  และ
จิตใจ 
 2.4  ด้านวิชาการ 
 ผลการวิจัยพบว่า   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื8อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้  มีสภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามากที8สุด  ทั งนี เนื8องจาก  กิจกรรมด้านวิชาการ  ทําให้นกัศึกษาให้เกิด
ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิ  และประสบการณ์  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในในการเรียนได
เป็นอย่างดี  ซึ8งสอดคล้องกับ  ธิดารัตน์  บุญนุช (2543 : 5-9)  ได้กล่าวว่า  กิจกรรมด้านวิชาการ
เป็นกิจกรรมที8เพิ 8มพ ูนความรู้  ประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่นกัศึกษา  โดยผสมผสาน
หลกัสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรเข้าด้วยกัน  เพื8อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์แก่นกัศึกษา
มากยิ8งขึ น 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   ตามตวัแปรเพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   สาขาวิชา 
ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยั  ของนกัศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ศิลปากร   ตามตวัแปรผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดบั .05  ซึ8งเป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี เนื8องจาก  
นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 3.00  ขึ นไป  มีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสูงกว่า 
นกัศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  2.00-2.99  เพราะ  นกัศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 3.00  
ขึ นไป  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทําให้นกัศกึษามีความรู้เสริมทกัษะ  ความรู้มากขึ นและสามารถ
นําไปใช้ในอนาคต  ขณะเดียวกันนกัศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  2.00-2.99  เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการน้อย  เพราะ  ไม่เห็นความสําคญัและการนําไปใช้ในอนาคต  ประกอบนกัศกึษาเห็นว่ากิจกรรม
วิชาการทําให้เครียดไมส่นกุสนานและต้องใช้ความคิด  ซึ8งไม่สอดคล้องกบั  งานวิจยัเรื8อง  ความคิดเห็น
ของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตของ หวนั  วงศ์แก่นท้าว  พบว่า  
นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมมีสภาพการเข้าร่วม
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กิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการ  แตกต่างกนั  กิจกรรมโดยรวม  ไม่แตกตา่งกัน   ด้านวิชาการไม่พบความ
แตกตา่ง  หวนั  วงศ์แก่นท้าว  ( 2548 : บทคดัย่อ)    สําหรับตวัแปรเพศ    ภูมิลําเนา  จงัหวดัที8อยู่  การเข้า
รับการศกึษาต่อ   ไม่พบความแตกตา่ง  ซึ8งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี เนื8องจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการนกัศกึษาจะทํานกัศกึษามีทกัษะ  ความรู้  ไปพร้อมกบัการเรียนจึงทําให้นกัศกึษา
จงึมองเห็นความสําคญัด้านวิชาการ  ซึ8งสอดคล้องกบั  ธิดารัตน์  บญุนชุ (2543 : 3 )           ได้กล่าวว่าถึง
ประโยชน์กิจกรรมนิสิต  ดังนี    กิจกรรมนิสิตเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนในชั น  ถ้ามีการจัด
กิจกรรมให้ดีแล้วก็สามารถนําความรู้จากชั นเรียนมาประยกุต์ใช้กบัสภาพแวดล้อมได้ 

เมือทาํการทดสอบสมมติฐานตามตวัแปรสาขาวิชา  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวฒันธรรม   
ด้านกีฬา   ด้านวิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามคัคีและความสมัพันธ์ของนกัศึกษา  และด้านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย   

ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของนักศึกษาประถมศึกษา  แตกต่างกับ  สาขาเทคโนโลยีทาง
การศกึษา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  นกัศกึษาสาขาภาษาไทย  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขา
องักฤษ  สาขาจิตวิทยา  และสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  นกัศกึษา
ภาษาสาขาอังกฤษ  แตกต่างกับ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยี  แตกต่างกับ  นกัศึกษาสาขาจิตวิทยา  และ
สาขาการศกึษาตลอดชีวิต  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา   แตกตา่งกบั  
นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05   นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา  แตกต่างกับ   นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  ซึ8งเป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี 
เนื8องจาก  นกัศกึษาสาขาประถมศกึษาและนกัศกึษาการศกึษาตลอดชีวิต  เข้าร่วมกิจกรรมเพื8อนําทกัษะ
ไปใช้เพื8อพฒันาตนเองเพิ8มพนูความรู้และทกัษะในการเรียน  เชน่   การเข้าร่วมชมรมภาษาองักฤษและการ
ถ่ายภาพ  และวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นต้น  ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขา
ภาษาไทยและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา   เพราะกิจกรรมนั นไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา  
ประกอบกบันกัศกึษาไม่ได้ให้ความสนใจกบังานวิชาการมากนกั  รวมไปถึงการสมัมนาและการฝึกอบรม  
ซึ8งบางครั งนักศึกษาไม่เห็นประโยชน์ที8จะนําไปใช้   ซึ8งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาองักฤษ
พบว่า  นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการมากที8สุด  เพราะชมรมเกี8ยวกับด้านวิชาการตรงกับความ
ต้องการของนกัศกึษา  เช่น  ชมรมภาษาองักฤษ  และชมรมภาษาฝรั8งเศส  เป็นต้น  และเข้าร่วมกิจกรรม
การเข้ารับการอบรมและการสมัมนาอยา่งตอ่เนื8อง     การเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของสาขาเทคโนโลยี
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ทางการศกึษา  เข้าร่วมกิจกรรมน้อยที8สดุ  เพราะ  นกัศกึษาไม่ได้ให้ความสนใจในด้านวิชาการ  และไม่ได้
รับการประชาสมัพนัธ์   และนกัศกึษาสาขาจิตวิทยา  เพื8อพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื8อง  ขยายโลกทศัน์และ
ร่วมกันทํางานเป็นทีมทําให้มีทกัษะในการทํางานและแก้ปัญหา    ซึ8งสอดคล้องกับ  ธิดารัตน์  บุญนุช 
(2543 : 5-9)  ได้กล่าวว่า  กิจกรรมด้านวิชาการเป็นกิจกรรมที8เพิ8มพูนความรู้  ประสบการณ์
ด้านวิชาการให้แก่นกัศึกษา  โดยผสมผสานหลกัสูตรและกิจกรรมนอกหลกัสูตรเข้าด้วยกัน  เพื8อ
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์แก่นกัศกึษามากยิ8งขึ น  และสอดคล้องกบั  ทบวงมหาวิทยาลยั (2540 : 6)  
ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ทั8วไปของการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษา  ดงันี   เพื8อให้นกัศึกษานําความรู้ทาง
วิชาการและบริการไปสร้างสรรค์และบริการไปสร้างสรรค์และพฒันาสงัคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทั ง
ในด้านถาวรวตัถ ุ  
 2.5  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา 
 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของ
นกัศึกษา  พบว่า  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมด้าน
สง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา สง่เสริมให้มีมนษุยสมัพนัธ์ผู้ ที8ดี  มีสภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามากที8สุด  ทั งนี เนื8องจาก  นกัศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที8ส่งเสริม
ความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศึกษา  ทําให้เกิดสมัพนัธ์อนัดีและสามคัคี  มี
ปฏิสมัพนัธ์ที8ดี  สามารถร่วมกันทํางานเป็นทีม  ซึ8งเกิดการแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกันและกัน  
ซึ8งสอดคล้องกับ  ธิดารัตน์  บุญนุช  (2543 : 3-6)  กล่าวว่า  กิจกรรมนกัศึกษาช่วยให้นกัศึกษา
ได้มีปฏิสมัพนัธ์กันเอง  ให้นกัศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกันและกัน 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปรเพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   สาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยั  ของนกัศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปรผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน  แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัที8ระดบั .05  ทั งนี เนื8องจาก  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน 3.00  ขึ นไป  มีสภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาสูงกว่า  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน 2.00-2.99  เพราะ  นกัศกึษาที8มี
ผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน 3.00  ขึ นไป  มีความรู้ความเข้าในการใช้สิทธิและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
มากวา่  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน 2.00-2.99  ที8ไม่คอ่ยกระตือรือร้นในการออกความคิดเห็น
และไม่เห็นความสําคญัในการใช้สิทธิของตนเองเท่าที8ควร  อนาคต  ซึ8งไม่สอดคล้องกับ  งานวิจยัเรื8อง  
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ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตของหวนั  วงศ์
แก่นท้าว  ( 2548 : บทคดัย่อ)  พบว่า  นกัศกึษาที8มีผลสมัฤทธิ?ทางการเรียนแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ด้านส่งเสริมความสามคัคี อนัดีและความสมัพนัธ์ของ
นกัศกึษา  ไม่พบความแตกตา่ง  สําหรับตวัแปรเพศ  ภูมิลําเนา  จงัหวดัที8อยู่  การเข้ารับการศกึษาต่อ 
ไมพ่บความแตกตา่ง  ทั งนี เนื8องจาก  เป็นกิจกรรมที8สนกุสนานทําให้รู้จกัเพื8อนตา่งคณะ  และนอกจากนี 
เป็นกิจกรรมที8ได้รับความอบเมื8อได้เมื8อมาอยู่รั วมหาวิทยาลยั  เช่น  พี8ดแูลน้องในเรื8องกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทําให้นักศึกเข้าระเบียบของทางมหาวิทยาลัยเพิ8มมากขึ น  ซึ8ง
สอดคล้องกับ  ธาริณี  สขุจิตต์  (2544 : 64-65)  ได้ทําการวิจยัเกี8ยวกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาที8เป็น
กรรมการการบริหารชมรม  ต่อการได้ รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พบว่า  นกัศกึษาทกุกลุ่มเห็นว่าชมรมกิจกรรมตา่งเห็นว่าชมรมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัมีจํานวนมากหลากหลายที8จะตอบสนองความต้องการได้  และมีรุ่นพี8ได้ให้คําชี แนะในการทํา
กิจกรรม 

เมือทาํการทดสอบสมมติฐานตามตวัแปรสาขาวิชา  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวฒันธรรม   
ด้านกีฬา   ด้านวิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามคัคีและความสมัพันธ์ของนกัศึกษา  และด้านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย   

ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ของนกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั  แตกต่าง  นกัศึกษาสาขา
จิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05  นักศึกษาสาขา
ประถมศกึษา  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาจิตวิทยาและสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที8ระดบั .05  นกัศึกษาสาขาสงัคมศกึษา  แตกตา่งกับนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  และ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ8ระดบั .05  นกัศกึษาสาขาภาษาไทย  แตกตา่งกบั
นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ  สาขาจิตวิทยา  และสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8
ระดบั .05   นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษาและสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา  และสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  
นกัศึกษาสาขาจิตวิทยา  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8
ระดบั .05  นกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  แตกตา่งกบั  นกัศึกษาสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ซึ8ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที8ตั งไว้  ทั งนี เนื8องจาก  นักศึกษาสาขาปฐมวัย  เข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องอย่าง
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ตื8นเต้น  เพราะเพิ8งจะพ้นการเป็นนักศึกษาปีที8 1   และนอกจากนี ต้องการที8จะแนะนําในเรื8องการเข้าร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ  ของคณะและมหาวิทยาลยั  ให้น้อง ๆ   ปฏิบตัติามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลยั  ซึ8งการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาสาขาปฐมศกึษา  ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์สู่รุ่นน้องในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครั งแรก  การเตรียมตวัร่วมกิจกรรม    แตกตา่งกบัสาขาสงัคมศกึษาที8เข้าร่วมกิจกรรม   เพื8อแลกเปลี8ยนความ
คิดเห็นซึ8งกันและกันในกิจกรรมที8จดัขึ นพร้อมทั งวางแผนในการทํางาน  ส่วนนกัศึกษาสาขาภาษาไทย  เข้า
กิจกรรมเพื8อหาประสบการณ์ในการทํางานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และได้ฝึกการเป็นผู้ตามและผู้ นํา
ที8ดี  สําหรับนกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต เข้าร่วมกิจกรรรมมากที8สุด  รองลงมาได้แก่  นกัศกึษาสาขา
จิตวิทยา   และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  เพราะ  ได้เห็นความสําคญัของการเข้าร่วมกิจกรรม  และได้
ร่วมกันวางแผน  แก้ปัญหารวมไปถึงอุปสรรคต่าง  ๆ  นอกจากนี มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดความ
สนุกสนานและปลอดภัยแก่รุ่นน้องที8ร่วมกิจกรรม    ส่วนนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าสาขาอื8น ๆ  เพราะ  นกัศึกษาให้ความสําคญักับกิจกรรม
ดงักล่าวน้อย  เพราะขั นตอนในการจดักิจกรรมไม่ชัดเจน  ขาดการปรับปรุงพฒันายงัยึดรูปแบบเดิม ๆ   ซึ8ง
สอดคล้องกบั  สมัฤทธิ?  ใจดี  (2544 : 2)  กล่าวว่า  สภาพปัญหาที8เกิดขึ นเกี8ยวกบัการร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
โดยเฉพาะอย่างยิ8งนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนน้อย  ทําให้การจดักิจกรรมไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ที8ตั งไว้  
ทั งที8กิจกรรมเป็นประโยชน์กับนกัศึกษา  แต่นักศึกษาให้ความสําคญัน้อยซึ8งเป็นปัญหาในปัจจุบนั  และ
สอดคล้องกับ  ทบวงมหาวิทยาลัย  (2540 : 6)  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั8วไปของการส่งเสริมกิจกรรม
นกัศกึษา  ดงันี   เพื8อพฒันาตวันิสิต  ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  สร้างคา่นิยม
ด้านความร่วมมือ  สามคัคี  รับผิดชอบและเสียสละเพื8อส่วนรวม  ฝึกการเป็นผู้ นําและผู้ตามที8ดี  รู้จักการ
วางแผน  กําหนดวิธีการและขั นตอนการร่วมกนัทํางานเป็นหมูค่ณะ 

2.6 ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย  ของนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย       
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า กิจกรรมด้านการปกครองตนเอง
ตามวิถีทางประชาธิปไตยส่งเสริมให้เป็นผู้ ที8มีส่วนร่วมในการรู้จกัใช้สิทธิของตนเอง  มีสภาพการ
เข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษามากที8สุด  ทั งนี เนื8องจาก  นกัศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมดงักล่าวที8ทาง
มหาวิทยาลยัได้จดัขึ น  เช่น  การเลือกตั งนายกสโมสรนกัศึกษา  การใช้สิทธิในการเลือกตั งต่างๆ  
จากการประสมัพนัธ์ของทางมหาวิทยาลยั  ประกอบกับประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  จ ึงทําให้นกัศึกษากระตือรือร้นในการใช้สิทธิในการเลือกตั ง  อนัส่งผลให้
นกัศกึษาทราบความเคลื8อนไหวตา่ง ๆทางการเมือง  ซึ8งสอดคล้องกบั  ธิดารัตน์  บญุนชุ (2543 : 6-9) 
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กลา่ววา่  กิจกรรมด้านการเมือง  เป็นกิจกรรมที8สอนให้นกัศกึษารู้ถึงเหตกุารณ์ของโลกและสงัคม 
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยั  ของนกัศกึษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปรเพศ    ผลสมัฤทธิ?

ทางการเรียน  ภมูิลําเนา  จงัหวดัที8อยู ่ การเข้ารับการศกึษาตอ่   สาขาวิชา 
 ผลการทดสอบพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลยั  ของนกัศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามตวัแปรผลสมัฤทธิ?ทางการเรียน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที8ระดบั .05  ทั งนี เนื8องจาก  นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน  2.00-2.99  มี
สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเหมือนกัน นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน 3.00  ขึ นไป  
เพราะ  กิจกรรมทางการเมืองทําให้นกัศึกษา  เป็นผู้ ที8ทราบถึงความเคลื8อนไหวเหตกุารณ์บ้านเมือง    
ซึ8งสอดคล้องกับ  งานวิจัยเรื8 อง  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของ  หวัน  วงศ์แก่นท้าว  พบว่า  นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรียน
แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม  ไม่แตกตา่งกนั  ด้านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิปไตย  ของนักศึกษาไม่พบความแตกต่าง  (หวัน  วงศ์แก่นท้าว.2548 : บทคัดย่อ)  
สําหรับตัวแปรเพศ  ภูมิลําเนา  จังหวัดที8อยู่  การเข้ารับการศึกษาต่อ   ไม่พบความแตกต่าง  ซึ8งไม่
เป็นไปตามสมมุติฐาน  ทั งนี เนื8องจาก  เมื8อนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลยัจะต้องรู้  และต้อง
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด  เพื8อให้การอยู่ร่วมกันในสงัคมเดียวกันจะ
ไม่เกิดปัญหา  ซึ8งสอดคล้องกบั  ธิดารัตน์  บญุนชุ  (2543 : 3)  ได้กล่าวว่า  ประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตได้ฝึกการเป็นผู้ นําและการใช้ชีวิตระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรมนิสิตมีส่วนช่วยนิสิต
เพื8อพัฒนาการมีชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย  เรียนรู้ว่าการเป็นพลเมืองดีนั นเป็นอย่างไร  ให้
โอกาสได้พัฒนาความเป็นผู้ นําและผู้ ตาม  พัฒนาความกล้าหาญที8มีคุณธรรมและรู้จักรักษา
กฎระเบียบต่าง ๆ  เพื8อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวกิจกรรมนักศึกษาต้องยึดหลักประชาธิปไตย  
คณุธรรมและมาตรฐานตา่ง  ๆ  ในสงัคมด้วย  และเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความ 

เมือทาํการทดสอบสมมติฐานตามตวัแปรสาขาวิชา  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวฒันธรรม   
ด้านกีฬา   ด้านวิชาการ  ด้านส่งเสริมความสามคัคีและความสมัพันธ์ของนกัศึกษา  และด้านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย   

ผลการทดสอบ   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร  พบวา่  นกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาภาษาไทย  สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ  .05  
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นกัศึกษาสาขาภาษาไทย  แตกต่างกับ  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  แตกต่างกับ  นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา  และวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั  .05  นกัศึกษา
สาขาจิตวิทยา  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั  .05  
นกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต  แตกตา่งกบั  นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที8ระดบั .05  ทั งนี เนื8องจาก   นกัศึกษาสาขาสงัคมศกึษา  เป็นสาขาที8มีความเข้าใจเกี8ยวกบัการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จึงทําให้นักศึกษาสาขาสังคมศึกษาคอยให้ความรู้ความเข้าในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   สว่นการเข้าร่วมกิจกรรมด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยของ
นกัศกึษาสาขาภาษาไทยและสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื8อแลกเปลี8ยนความคิดเห็นในการทํางาน  
สร้างจิตสํานึกที8ดีต่อตนเองและสงัคม  โดยยึดหลกัคณุธรรมตามวิถีไทย  การเข้าร่วมกิจกรรมของสาขา
ภาษาองักฤษ  ทําให้นกัศึกษาเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านขั นตอนการเลือกตั ง  เกิด
ประสบการณ์ตรงสามารถนําไปใช้ในสังคม  และนักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย   
สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยของนกัศกึษาสาขาจิตวิทยา  เพื8อ
รักษากฎระเบียบต่าง ๆ  ของสงัคมให้เป็นไปตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยของนักศึกสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  เพื8อนํา
ประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตและเรียนรู้การสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สําหรับนกัศกึษา
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ให้ความสนใจกับกิจกรรมด้านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย  ไม่
เห็นประโยชน์ของการใช้สิทธิของตนเอง  จึงมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าสาขาวิชาอื8น ๆ  ซึ8ง
สอดคล้องกับ  ธิดารัตน์  บุญนุช  (2543 : 3-6)  กล่าวว่า  การเป็นผู้ นําและการใช้ชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย  กิจกรรมช่วยเตรียมนกัศึกษา  เพื8อการมีชีวิตในสงัคม  และได้เรียนรู้การเป็นพลเมือง  มี
โอกาสพฒันาการเป็นผู้ นําและผู้ตามที8ดี  และสอดคล้องกบั  สําเนาว์  ขจรศลิป์  ( 2538 : 120-121)  กลา่ววา่   
กิจกรรมนักศึกษาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับผู้ อื8น  การดําเนินชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตย  ได้นําความรู้ไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเรื8อง  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของนกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี  
 1.  ด้านการบําเพ็ญประโยชน์  ผลการวิจยัพบวา่  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาของ
นกัศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร    ด้านการบําเพ็ญประโยชน์  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบวา่  ข้อที8อยูลํ่าดบัสดุท้าย  คือ  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์  ได้
เรียนรู้วิธีการจดับริหารโครงการ  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  ควรมีการจดัตั งคณะกรรม
หลากหลายชั นปีเพื8อจะได้มีความคดิที8หลากหลายในการบริหารจดัการ  โดยยดึวตัถปุระสงค์ของ
มหาวิทยาลยั   
 2.  ด้านศลิปวฒันธรรม 
 จากผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ด้านการศิลปวัฒนธรรม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื8อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที8อยู่ลําดับสุดท้าย  คือ  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้มี   
คา่นิยมที8ดีและกิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมชว่ยพฒันาสนุทรียะของตนเอง  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จดัให้
มีโครงการการเรียนรู้วฒันธรรมตา่ง ๆ    
 3.  ด้านกีฬา 
 จากผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา  คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านกีฬา  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบวา่  ข้อที8อยูลํ่าดบัสดุท้าย  คือ   กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ผอ่นคลายความตงึเครียด  คณะศกึษาศาสตร์             
มหาวิทยาลยัศลิปากร  ควรจดักิจกรรมที8ผอ่นคลายความตงึเครียด  เชน่  โยคะ  แอโรบคิ  เกมตา่ง ๆ  เป็นต้น 
 4.  ด้านวิชาการ 

จากผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา  คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร    ด้านวิชาการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ข้อที8อยู่ ลําดับสุดท้าย  คือ  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้สามารถทํางานร่วมกับผู้ อื8นได้             
ดงันั น  มหาวิทยาลยัควรมีการจดัโครงการตา่ง ๆ  เพื8อให้เพื8อส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างนกัศกึษา
ที8เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  และนกัศึกษากลุ่มอื8น ๆ  เข้าร่วมสมัมนาและแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกัน
และกนั   
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5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา 
จากผลการวิ จัยพบว่ า  สภาพการเ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมนักศึกษาของนักศึกษา                         

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ของ
นักศึกษา   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที8อยู่ลําดบัสุดท้าย  คือ  
กิจกรรมด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศึกษาส่งเสริมให้เกิดความผูกพนัอนัดี
ระหว่างรุ่นพี8กับรุ่นน้อง  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ควรจัดกิจกรรมที8ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี8กับรุ่นน้องอย่างต่อเนื8อง  เช่น  กีฬาเชื8อมความสัมพันธ์น้องพี8   ค่ายสาน
สมัพนัธ์น้องพี8  หรือ  เกมสมัพนัธ์พี8กบัน้อง 
 6.  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 จากผลการวิจัยพบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา  คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร    ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย  ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที8อยู่ลําดบัสุดท้าย  คือ  กิจกรรมด้านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้ซื8อสัตย์    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมความซื8อสตัย์  เช่น  ธนาคารความดี  หรือกิจกรรมเก็บได้คืนเจ้าของ  สมดุบนัทึกความดี  
โครงการอบรมคณุธรรม  พานกัศกึษาเข้าวดัเพื8อฟังพระเทศน์ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  จากผลการวิจยั  พบวา่  ด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  กิจกรรมวิชาการช่วยให้สามารถทํางานร่วมกับผู้ อื8นได้  มีค่าเฉลี8ยน้อยที8สุด  ดังนั น  
มหาวิทยาลยัควรมีการจดัโครงการต่าง ๆ  เพื8อให้เพื8อส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างนกัศึกษาที8เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ  และนกัศกึษากลุ่มอื8น ๆ  เข้าร่วมสมัมนาและแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกนัและกนั  
 2.  จากผลการวิจยั  พบวา่  ด้านศิลปวฒันธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื8อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบวา่   
ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั+งต่อไป 
 1. ควรมีการทําวิจยัเรื8อง   แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการปกครองตนเอง
ตามวิถีทางประชาธิปไตย  ของนักศึกษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย       
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 2.  ควรมีการทําวิจัยเรื8อง   สภาพและปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 3.  ควรมีการทําวิจัยเรื8 อง   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ศลิปวฒันธรรมของนกัศกึษา   คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 



บทที�  4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื� อง “สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ
นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร”  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปเป็น  3  ตอน  ดงันี , 

ตอนที�  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถี�   
คา่ร้อยละ  คา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  ประกอบตาราง 

ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบ่งออกเป็น  6  ด้าน  คือ  ด้านบําเพ็ญ
ประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา  ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา  และด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (rating  scale)  5  ระดบั  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คา่เฉลี�ย  (mean)  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)   เปรียบเทียบระดบัค่า
คะแนนเฉลี�ยระหวา่งกลุม่โดยจําแนกตามเพศ ผลสมัฤทธิOทางการเรียน ภูมิลําเนา จงัหวดัที�อยู่ และ
การเข้ามหาวิทยาลยั ด้วยสถิติทดสอบ  t-test,  เปรียบเทียบระดบัคา่คะแนนเฉลี�ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามสาขาวิชา   ด้วยสถิติทดสอบ  One way ANOVA  และหากพบว่ามีความแตกตา่งจะ
ทําการทดสอบรายคูด้่วยคา่สถิตทิดสอบ  LSD  (least-significant  difference) 
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ตารางที�  2  จํานวน  และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามตวัแปร  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิO 
                 ทางการเรียน  ภมูิลําเนา จงัหวดัที�อยู ่การเข้ามหาวิทยาลยั การเคยเข้าร่วมกิจกรรม 
                 นกัศกึษา และลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา (n = 176) 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน  (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
         ชาย 49 27.80 
         หญิง 127 72.20 
               รวม 176 100.00 

2.  สาขาวิชา   
         การศกึษาปฐมวยั 18 10.20 
         การประถมศกึษา 17 9.70 
          ภาษาไทย 13 7.30 
         ภาษาองักฤษ 12 6.80 
         สงัคมศกึษา 18 12.20 
         เทคโนโลยีทางการศกึษา 16 9.00 
         จิตวิทยา 21 12.10 
         การศกึษาตลอดชีวิต 31 17.60 
         วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 17.10 

               รวม 176 100.00 

3. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน   
         2.00 – 2.99 89 50.60 
         3.00 ขึ�นไป 86 48.80 

               รวม 176 100.00 

4.  ภูมิลาํเนา   
         อยูใ่นเขตอาํเภอเมือง 98 56.70 
         อยูใ่นเขตต่างอาํเภอ 78 43.30 

               รวม 176 100 
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ตารางที�  2  จํานวน  และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามตวัแปร  เพศ  สาขาวิชา  ผลสมัฤทธิO 
                   ทางการเรียน  ภมูิลําเนา จงัหวดัที�อยู่ การเข้ามหาวิทยาลยั การเคยเข้าร่วมกิจกรรม 
                   นกัศกึษา และลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา (ตอ่)  (n = 176) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
5.  จงัหวดัที�อยู ่   
         กรุงเทพมหานคร 71 40.30 
         ตา่งจงัหวดั 105 59.70 
               รวม 176 100.00 
6.  การเข้ามหาวทิยาลยั   
         โควตาพิเศษ/โครงการพิเศษ 92 52.30 
         สอบเข้ามหาวิทยาลยัด้วยตนเอง(เอนทรานส์) 84 47.70 
               รวม 176 100.00 
7.  เคยเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร   
         ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 129 73.30 
         ด้านศิลปวฒันธรรม 58 33.00 
         ด้านกีฬา 84 47.70 
         ด้านวิชาการ 56 31.80 
         ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา 126 71.60 
         ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 38 21.20 
               - - - 
8.  ลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา   
         เข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการ 39 22.20 
         เข้าร่วมในฐานะผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 126 71.60 
         ไมเ่คยเข้าร่วมกิจกรรม 11   6.20 

               - - - 

 
จากตารางที� 2  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศิลปากร  จําแนกตามเพศ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาหญิง คิดเป็น
ร้อยละ  72.50  นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิตมีมากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ 17.60  มีผลสัมฤทธิO

ทางการเรียน   2.00 -2.99  มากที�สดุ  คิดเป็นร้อยละ  50.60  ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง  คิดเป็น
ร้อยละ  56.70 ส่วนใหญ่อยู่ต่างหวดั  คิดเป็นร้อยละ  59.70  การเข้ามหาวิทยาลยัส่วนใหญ่โดยโควตา
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พิเศษ/โครงการพิเศษ คดิเป็นร้อยละ  52.30  เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบําเพ็ญประโยชน์มากที�สดุ  คิดเป็น
ร้อยละ  73.29  สว่นใหญ่เข้าร่วมฐานะผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  คดิเป็นร้อยละ  71.60   
 
ตารางที�  3  คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
                   มหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  รายด้าน    
                   (n = 176) 

 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย   S.D. ระดบั 
1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  4.19 .63 มาก 
2.  ด้านศิลปวฒันธรรม   4.16 .565 มาก 
3.  ด้านกีฬา  4.31 .63 มาก 
4.  ด้านวิชาการ  4.15 .66 มาก 
5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา   4.33 .55 มาก 
6.  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย  4.16 .66 มาก 

               รวม  4.22 .52 มาก 

 
จากตารางที�  3  โดยภาพรวมพบวา่   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของ  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อยู่ในระดบัมาก ( Χ  =  4.22, S.D. = 0.52 )  เมื�อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงลําดบัพบว่า ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา มากที�สุด           
(  Χ  =  4.33, S.D.  = 0.55 )  รองลงมาด้านกีฬา ( Χ  =  4.31, S.D.  = 0.63)  ด้านบําเพ็ญประโยชน์         
(  Χ  =  4.19, S.D.  = 0.63)    และด้านวิชาการเป็นลําดบัสดุท้าย (  Χ  =  4.15, S.D.  = 0.66 ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
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ตารางที�  4  จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านบําเพ็ญ 
                   ประโยชน์  (n = 176) 

สภาพการเข้าร่วม 
กิจกรรมนักศึกษา  

ด้านบาํเพ็ญประโยชน์  

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 
สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย
ที�สุด 
(%) 

1.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยให้ได้พฒันา 
     ภาวะการเป็นผู้ นําและ 
     ผู้ตามที�ด ี

61 
(34.70) 

 

85 
(48.30) 

28 
(15.90) 

0 
(0) 

2 
(1.10) 

4.12 .80 มาก 

2.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยให้รู้จกั 
     ตนเองและผู้ อื�น 

73 
(41.50) 

78 
(46.00) 

20 
(14.40) 

2 
(1.10) 

0 
(0) 

4.23 .79 มาก 

3.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ได้เรียนรู้ 
     วิธีการบริหารจดัการ 
     โครงการ 

49 
(27.80) 

83 
(47.20) 

35 
(19.90) 

7 
(4.00) 

2 
(1.10) 

3.96 .85 มาก 

4.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยให้เรียนรู้ 
     การทํางานเป็นทีม 

74 
(42.60) 

81 
(46.00) 

15 
(8.50) 

3 
(1.70) 

2 
(1.10) 

4.28 .76 มาก 

5.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยให้เกิด 
     ความคิดสร้างสรรค์ 

65 
(36.90) 

72 
(40.90) 

33 
(18.80) 

4 
(2.30) 

2 
(1.10) 

4.10 .84 มาก 

6.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ทําให้ได้รู้จกั 
     เพื�อนตา่งคณะ 

87 
(49.40) 

48 
(27.23) 

35 
(19.90) 

4 
(2.30) 

2 
(1.10) 

4.28 .85 มาก 

7.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยขยาย 
     โลกทศัน์ของตนเอง 

78 
(44.30) 

59 
(33.50) 

35 
(19.90) 

3 
(1.70) 

1 
(.60) 

4.25 .79 มาก 

8.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์สง่เสริม 
     จิตสาํนกึให้มีความ   
      รับผิดชอบตอ่ตนเอง          

73 
(41.50) 

79 
(44.90) 

20 
(11.40) 

2 
(1.10) 

2 
(1.10) 

4.25 .76 มาก 

X
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ตารางที�  4  จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านบําเพ็ญ 
                   ประโยชน์  (ตอ่)   (n = 176) 

สภาพการเข้าร่วม 

กิจกรรมนักศึกษา 

ด้านบาํเพ็ญประโยชน์ 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

9.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 
     ประโยชน์ช่วยให้ได้ 
     เรียนรู้สภาพความเป็น   
     จริงของสงัคมชนบท              

75 

(42.60) 
71 

(40.30) 
23 

(13.10) 
5 

(2.80) 
2 

(1.10) 
4.20 .84 มาก 

10.  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ 

      ประโยชน์ทําให้มีโอกาส 

      ประยกุต์ความรู้ทาง 

      วิชาการไปใช้ให้เกิด 

      ประโยชน์กบัสงัคม 

71 

(40.30) 
81 

(46.00) 
20 

(10.80) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.23 .76 มาก 

รวมค่าเฉลี�ย      4.19 .63 มาก 
 
 

จากตารางที� 4  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านบําเพ็ญประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( Χ  =  419, S.D. = 0.63 )    
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ได้รู้จกัเพื�อนตา่งคณะมากที�สดุ 
( Χ  =  4.28, S.D. = 0.85)  กิจกรรมด้านบําเพ็ญ ประโยชน์ช่วยขยายโลกทศัน์ของตนเอง       
( Χ  =  4.25, S.D. = 0.79)  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบตอ่
ตนเอง  ( Χ  =  4.25, S.D. = 0.76)     ส่วนกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ช่วยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจดัการโครงการอยู่ในระดบัน้อย  
(Χ  =  4.10, S.D. = 0.84 และ Χ  =  3.96, S.D. = 0.85 ตามลําดบั )   
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที�  5   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศิลปวฒันธรรม        
 (n = 176) 

สภาพการเข้าร่วม 
กิจกรรมนกัศกึษา  
ด้านศิลปวฒันธรรม 

ระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

1.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมสง่เสริม 
     ให้มีบคุลิกภาพที�ดี 

37 

(21.10) 
86 

(48.90) 
50 

(28.40) 
2 

(1.10) 
1 

(0.60) 
4.03 .77 มาก 

2.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมสง่เสริม 
     ให้มีคา่นิยมที�ดี 

53 

(30.10) 
80 

(45.50) 
38 

(21.60) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.02 .80 มาก 

3.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมสง่เสริม 
     ให้มีความมั�นใจในตนเอง 

56 

(31.80) 
76 

(43.20) 
37 

(21.00) 
6 

(3.40) 
1 

(0.60) 
4.03 .84 มาก 

4.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมชว่ยให้ 
     กล้าแสดงออก 

71 

(40.30
) 

72 

(40.90) 
28 

(15.90) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.16 .84 มาก 

5.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมสง่เสริม 
     ให้ได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด 
     ประโยชน์ 

85 

(48.30) 
67 

(38.10
) 

20 

(11.10
) 

2 

(1.10) 
2 

(1.10) 

4.32 .79 มาก 

6.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมสง่เสริม 
     ให้มีความรักความ 
     ภาคภมิูใจในวฒันธรรม 
     และภมิูปัญญาไทย 

80 

(45.50) 
60 

(34.10) 
32 

(18.20) 
2 

(1.10) 
2 

(1.10) 
4.31 .82 มาก 

7.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมชว่ยให้ 
     ได้เรียนรู้คณุคา่ทาง 
     วฒันธรรมไทย 

83 

(42.20) 
65 

(39.90) 
23 

(13.10) 
3 

(1.70) 
2 

(1.10) 
4.29 .81 มาก 

8.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมชว่ยพฒันา 
     สนุทรีย์ของตนเอง 

54 

(30.70) 
78 

(44.30) 
37 

(21.00) 
5 

(2.80) 
2 

(1.10) 
4.02 .83 มาก 

 
 

X
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ตารางที�  5  จํานวน  และร้อยละของจํานวนของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
ด้านศลิปวฒันธรรม (ตอ่)    (n = 231) 

 

สภาพการเข้าร่วม 

กิจกรรมนักศึกษา  
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

9.   กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมได้เรียนรู้ 
     ทกัษะการแสดงทาง 

     ศิลปวฒันธรรม 

69 

(39.20) 
72 

(40.90) 
31 

(17.60) 
3 

(1.70) 
1 

(0.60) 
4.16 .81 มาก 

10.  กิจกรรมด้าน 
     ศิลปวฒันธรรมได้เรียนรู้ 

     มรดกทางวฒันธรรม 

80 

(45.50) 
64 

(36.40) 
27 

(15.30) 
3 

(1.70) 
2 

(1.10) 
4.23 .83 มาก 

       รวมค่าเฉลี�ย      4.16 .65 มาก 
 
 

จากตารางที� 5   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านศิลปวฒันธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( Χ  =  4.16, S.D. = 0.65 )    
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากที�สดุ ( Χ  =  4.32, S.D. = 0.79)  กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมสง่เสริมให้มีความรักความภาคภูมิใจ
ในวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ( Χ  =  4.31, S.D. = 0.82)  กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมช่วยให้ได้
เรียนรู้คณุคา่ทางวฒันธรรมไทย  ( Χ  =  4.29, S.D. = 0.81)  ส่วนกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมส่งเสริม
ให้มีค่านิยมที�ดี และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมช่วยพัฒนาสุนทรีย์ของตนเองอยู่ในระดบัน้อย         
(Χ  =  4.02, S.D. = 0.80 และ Χ  =  4.02, S.D. = 0.83ตามลําดบั )   
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที�  6   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา  ด้านกีฬา                     
 (n = 176) 

สภาพการเข้าร่วม 

กิจกรรมนักศึกษา  
ด้านกีฬา 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

1.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ 
     เข้าใจความมีนํ ,าใจนกักีฬา 
     รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

95 
(54.00) 

51 
(29.00) 

23 
(13.10) 

5 
(2.80) 

2 
(1.10) 

4.33 .87 มาก 

2.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้   
      ได้ พฒันาสขุภาพร่างกาย            
      และจิตใจ 

105 
(59.70) 

51 
(29.00) 

15 
(8.50) 

5 
(2.80) 

0 
(0) 

4.46 .75 มาก 

3.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ 
     ได้เรียนรู้ทกัษะด้านกีฬา 

83 
(47.20) 

63 
(35.80) 

26 
(14.80) 

3 
(1.70) 

1 
(0.60) 

4.26 .83 มาก 

4.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ 
     ผอ่นคลายความตงึเครียด 

76 
(43.20) 

64 
(36.40) 

29 
(16.50) 

7 
(4.00) 

0 
(0) 

4.19 .84 มาก 

5.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ 
     มีร่างกายแขง็แรง 

111 
(63.10) 

48 
(27.30) 

14 
(8.00) 

3 
(1.70) 

0 
(0) 

4.51 .72 มากที�สดุ 

6.  กิจกรรมด้านกีฬาชว่ย 
     สร้างความสามคัคใีน 
     หมูเ่พื�อน 

84 
(47.70) 

65 
(36.90) 

23 
(13.10) 

4 
(2.30) 

0 
(0) 

4.29 .79 มาก 

7.  กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้ 
     เข้าใจตนเองและเรียนรู้ 
     ผู้ อื�น 

73 
(41.50) 

69 
(39.20) 

29 
(16.50) 

3 
(1.70) 

2 
(1.70) 

4.18 .83 มาก 

8.  กิจกรรมด้านกีฬาสง่เสริม 
     ให้มีมนษุยสมัพนัธ์และ 
     บคุลกิภาพที�ดี 

83 
(47.20) 

66 
(37.50) 

24 
(13.60) 

2 
(1.10) 

1 
(0.60) 

4.30 .77 มาก 

9.   กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้ 
     ได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม 

94 
(53.40) 

60 
(34.10) 

20 
(11.40) 

2 
(1.10) 

0 
(0) 

4.38 .74 มาก 

10.  กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้ 
       ได้รู้จกัเพื�อนตา่งคณะ 

108 
(61.40) 

25 
(14.20) 

37 
(21.00) 

6 
(3.40) 

0 
(0) 

4.25 .81 มาก 

รวมค่าเฉลี�ย      4.31 .63 มาก 
 

X  
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จากตารางที� 6  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านกีฬา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( Χ  = 4.31, S.D.=0.63)  เมื�อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้มีร่างกายแข็งแรงมากที�สดุ  ( Χ  =  4.51, S.D. = 0.72)  
กิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ได้พฒันาสขุภาพร่างกายและจิตใจ ( Χ  =  4.46, S.D. = 0.75)  กิจกรรมด้าน
กีฬาช่วยให้ได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม  ( Χ  =  4.38, S.D. = 0.74)  ส่วนกิจกรรมด้านกีฬาชว่ยให้ผ่อน
คลายความตึงเครียด และกิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้เข้าใจตนเอง และเรียนรู้ผู้ อื�นอยู่ในระดบัน้อย  
(Χ  =  4.19, S.D. = 0.84 และ Χ  =  4.18, S.D. = 0.83 ตามลําดบั )   

 
ตารางที�  7   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านวิชาการ  
                   (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วม 
กิจกรรมนักศึกษา  
ด้านวิชาการ 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

1.  กิจกรรมด้านวชิาการชว่ย 
     เพิ�มพนูประสบการณ์ใน 
     การเรียน 

72 
(40.90) 

78 
(44.30) 

20 
(11.40) 

4 
(2.30) 

2 
(1.10) 

4.21 .80 มาก 

2.  กิจกรรมด้านวชิาการ 
     สง่เสริมให้ได้นําความรู้ 
     ทางวิชาการไปใช้ให้เกิด 
     ประโยชน์ 

65 
(36.90) 

78 
(44.30) 

28 
(15.90) 

2 
(2.30) 

1 
(0.60) 

4.15 .79 มาก 

3.  กิจกรรมด้านวชิาการชว่ย 
     ให้สามารถทํางานร่วมกบั 
     ผู้ อื�นได้ 

57 
(32.40) 

76 
(43.20) 

39 
(22.20) 

3 
(1.70) 

1 
(0.60) 

4.05 .80 มาก 

4.  กิจกรรมด้านวชิาการชว่ย 
     ให้รู้จกักระบวนการคิด 
     วิเคราะห์ 

72 
(40.90) 

75 
(42.60) 

25 
(14.20) 

3 
(1.70) 

1 
(0.60) 

4.21 .78 มาก 

5.  กิจกรรมด้านวชิาการ 
     สง่เสริมให้เกิดการใฝ่รู้ 
     ตลอดชีวิต 

62 
(35.20) 

69 
(39.20) 

40 
(22.70) 

4 
(2.30) 

1 
(0.60) 

4.06 .84 มาก 

 

X  
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ตารางที�  7   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านวิชาการ (ตอ่)   
                    (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วม 

กิจกรรมนักศึกษา  
ด้านวิชาการ 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

6.  กิจกรรมด้านวชิาการ 
     สง่เสริมให้กล้าคิดริเริ�ม 

      สร้างสรรค์ 

79 

(44.90) 
44 

(25.00) 
48 

(27.30) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.07 .82 มาก 

7.  กิจกรรมด้านวชิาการ 
     สง่เสริมให้รู้จกัมุง่พฒันา 

     ตนเองอยา่งตอ่เนื�อง 

62 

(35.20) 
81 

(46.00) 
28 

(15.90) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.14 .78 มาก 

8.  กิจกรรมด้านวชิาการชว่ย 
     ให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ 

76 

(43.20) 
70 

(39.80) 
27 

(15.30) 
2 

(1.10) 
1 

(0.60) 
4.23 .81 มาก 

9.   กิจกรรมด้านวชิาการชว่ย 
     ให้ขยายโลกทศัน์ 

71 

(40.30) 
67 

(38.10) 
33 

(18.80) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.16 .83 มาก 

10.  กิจกรรมด้านวิชาการช่วย 
      ให้มีทกัษะการแก้ปัญหา 

      ได้อยา่งเป็นระบบ 

73 

(41.50) 
69 

(32.00) 
30 

(17.00) 
3 

(1.70) 
1 

(0.60) 
4.19 .81 มาก 

       รวมคา่เฉลี�ย      4.15 .66 มาก 

 

จากตารางที�  7   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( Χ  = 4.15, S.D. = 0.66 )     
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้ มากที�สุด              
( Χ  =  4.23, S.D. = 0.81)  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยเพิ�มพูนประสบการณ์ในการเรียน         
( Χ  =  4.21, S.D. = 0.80)  กิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้รู้จกักระบวนการคิดวิเคราะห์                 
( Χ  =  4.21, S.D. = 0.78)  ส่วนกิจกรรมด้านวิชาการส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดชีวิต         
และกิจกรรมด้านวิชาการช่วยให้สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื�นได้อยู่ในระดบัน้อย  (Χ  =  4.06,    
S.D. = 0.84 และ Χ  =  4.05, S.D. = 0.80 ตามลําดบั )   
 
 

X  
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ตารางที�  8   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านสง่เสริม  
                   ความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา(n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาด้านส่งเสริม 

ความสามัคคีอนัดี และ
ความสัมพนัธ์ของนักศึกษา 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

1.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษาชว่ย   
     ให้มีความสามคัคีในหมู ่
      คณะ 

88 
(50.00) 

65 
(36.90) 

22 
(12.50) 

0 
(0) 

1 
(0.60) 

4.36 .71 มาก 

2.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษาชว่ย   
     หลอ่หลอมความเป็น 
     สถาบนั 

84 
(48.10) 

63 
(35.90) 

25 
(14.30) 

3 
(1.70) 

0 
(0) 

4.30 .77 มาก 

3.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     สง่เสริมให้มีมนษุยสมัพนัธ์ 
     ผู้ที�ดี 

90 
(51.10) 

63 
(35.80) 

21 
(11.90) 

2 
(1.10) 

0 
(0) 

4.37 .72 มาก 

4.  กิจกรรมด้านส่งเสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนักศกึษา  
     สง่เสริมให้เข้าใจแนวทาง 
     การดําเนินชีวิตใน 
    มหาวิทยาลยั 

74 
(42.00) 

81 
(46.00) 

19 
(10.80) 

2 
1.10) 

0 
(0) 

4.29 .69 มาก 

5.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     ชว่ยให้ได้เรียนรู้การทํางาน 
     ร่วมกบัผู้ อื�น 

86 
(48.90) 

67 
(38.10) 

21 
(11.90) 

2 
(1.10) 

0 
(0) 

4.35 .72 มาก 

 
 
 
 

X  



 

 

56  

ตารางที�  8   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านสง่เสริม  
                   ความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา (ตอ่)  (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาด้านส่งเสริม 

ความสามัคคีอนัดี และ
ความสัมพนัธ์ของนักศึกษา 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

6.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     ชว่ยให้สามารถปรับตวั 
     เข้ากบัผู้ อื�นได้ด ี

79 
(45.90) 

75 
(42.60) 

22 
(12.50) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.32 .68 มาก 

7.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     สง่เสริมให้เกิดความผกูพนั 
     อนัดีระหวา่งรุ่นพี�กบัรุ่นน้อง 

79 
(44.90) 

64 
(36.40) 

30 
(17.00) 

2 
(1.10) 

1 
(0.60) 

4.24 .79 มาก 

8.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษาชว่ย  
      ให้เกิดความภาคภมิูใจ ใน 
      การเป็นนกัศกึษาของ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 

88 
(50.00) 

65 
(37.90) 

21 
(11.90) 

2 
(1.10) 

0 
(0) 

4.36 .72 มาก 

9.  กิจกรรมด้านสง่เสริมความ 
     สามคัคีอนัดีและความ 
     สมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     ชว่ยให้เกิดความรู้ 
     ความเข้าใจในกลุม่เพื�อน 

82 
(46.60) 

75 
(42.60) 

16 
(9.10) 

2 
(1.10) 

1 
(0.60) 

4.33 .73 มาก 

10.  กิจกรรมด้านสง่เสริม 
     ความสามคัคีอนัดีและ 
     ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  
     ชว่ยให้มีจิตสํานึกที�ดี 

89 
(50.60) 

64 
(36.40) 

20 
(11.40) 

2 
(1.10) 

1 
(0.60) 

4.35 .75 มาก 

       รวมค่าเฉลี�ย      4.33 .55 มาก 

 
 
 

X  
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จากตารางที�  8 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( Χ  =  4.33, S.D. = 0.55 ) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรม
ด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสมัพันธ์ของนักศึกษา ส่งเสริมให้มีมนุษยสมัพันธ์ผู้ ที�ดี 
มากที�สดุ ( Χ  =  4.37, S.D. = 0.72)  กิจกรรมด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนักศึกษา ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร                
( Χ  =  4.36, S.D. = 0.72)   กิจกรรมด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของ
นกัศกึษาช่วยให้มีความสามคัคีในหมู่คณะ ( Χ  =  4.36, S.D. = 0.71) ส่วนกิจกรรมด้าน
สง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษาส่งเสริมให้เข้าใจแนวทางการดําเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านส่งเสริมความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
สง่เสริมให้เกิดความผกูพนัอนัดีระหว่างรุ่นพี�กบัรุ่นน้องอยู่ในระดบัน้อย  (Χ  =  4.29, S.D. = 0.69 

และ Χ  =  4.24, S.D. = 0.79 ตามลําดบั )   
 

ตารางที�  9   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านการปกครอง  
                   ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาด้าน 

การปกครองตนเองตาม
วิถทีางประชาธิปไตย 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

1.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 
     ประชาธิปไตยทําให้รู้จกั  
     เคารพสิทธิของผู้ อื�น 

71 
(40.30) 

75 
(42.60) 

25 
(14.20) 

4 
(2.30) 

1 
(0.10) 

4.19 .80 มาก 

2.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 
     ประชาธิปไตยทําให้มี 
     จิตสํานึกตอ่ตนเองและ 
     สงัคม 

72 
(40.90) 

67 
(38.10) 

32 
(18.20) 

4 
(2.30) 

1 
(0.60) 

4.16 .82 มาก 

3.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 
     ประชาธิปไตยทําให้ 
     ความซื�อสตัย์ 

57 
(32.40) 

75 
(42.60) 

38 
(21.60) 

4 
(2.30) 

2 
(1.10) 

4.02 .86 มาก 

X  
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ตารางที�  9   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านการปกครอง  
                   ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (ตอ่)  (n = 176) 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาด้าน 

การปกครองตนเองตาม
วิถทีางประชาธิปไตย 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย
ที�สุด 
(%) 

4.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยช่วยให้เข้าใจ 

     ระบบและวิธีการเลอืกตั ,ง 

75 

(42.60) 
63 

(35.80) 
28 

(15.90) 
8 

(4.50) 
2 

(1.10) 
4.15 .91 มาก 

5.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยสง่เสริมให้ 
     มีระเบียบวินยั 

62 

(35.20) 
73 

(41.50) 
34 

(19.30) 
6 

(3.40) 
1 

(0.60) 
4.07 .84 มาก 

6.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยสง่เสริมให้ 
     เคารพและยอมรับฟัง 

     ความคิดเห็นของผู้ อื�น 

72 

(40.90) 
69 

(39.20) 
30 

(17.00) 
4 

(2.30) 
1 

(0.60) 
4.18 .82 มาก 

7.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยช่วยให้เข้าใจ  
วิถีประชาธิปไตย 

67 

(38.10) 
78 

(44.30) 
27 

(15.30) 
3 

(1.70) 
1 

(0.60) 
4.18 .78 มาก 

8.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยสง่เสริม 
     ให้มีความเป็นประชาธิปไตย 

70 

(39.80) 
71 

(40.30) 
32 

(18.20) 
2 

(1.10) 
1 

(0.60) 
4.17 .80 มาก 

9.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
     ตนเองตามวิถีทาง 

     ประชาธิปไตยสง่เสริม 

     ให้เป็นผู้ ที�มีสว่นร่วมใน 

     การรู้จกัใช้สทิธิของตนเอง 

81 

(46.00) 
69 

(39.20) 
23 

(13.10) 
2 

(1.10) 
1 

(0.60) 
4.28 .77 มาก 

 

X  
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ตารางที�  9   จํานวน  และร้อยละของระดบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา ด้านการปกครอง  
                   ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (ตอ่)  (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาด้าน 

การปกครองตนเองตาม
วิถทีางประชาธิปไตย 

ระดับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 S.D. 

ระดับ 

สภาพการ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษา 

มาก
ที�สุด 

(%) 

มาก 

 
(%) 

ปาน
กลาง 

(%) 

น้อย 

 
(%) 

น้อย
ที�สุด 

(%) 

10.  กิจกรรมด้านการปกครอง 
       ตนเองตามวิถีทาง 

      ประชาธิปไตยช่วยให้ 

      เข้าใจกติกาในระบอบ 

      ประชาธิปไตย 

73 

(41.50) 
70 

(39.80) 
29 

(16.50) 
3 

(1.70) 
1 

(0.60) 
4.21 .80 มาก 

รวมค่าเฉลี�ย      4.16 .66 มาก 
 

จากตารางที�  9 สภาพการเ ข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของ                  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย          
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( Χ  =  4.16, S.D. = 0.66 )    เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
กิจกรรมด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยสง่เสริมให้เป็นผู้ ที�มีสว่นร่วมในการรู้จกัใช้
สิทธิของตนเอง มากที�สุด ( Χ  =  4.28, S.D. = 0.77)  กิจกรรมด้านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิปไตยช่วยให้เข้าใจกติกาในระบอบประชาธิปไตย ( Χ  =  4.21, S.D. = 0.80)     
กิจกรรมด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้ อื�น              
( Χ  =  4.19, S.D. = 0.80) ส่วนกิจกรรมด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
สง่เสริมให้มีระเบียบวินยั และกิจกรรมด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและกิจกรรมด้านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้ความซื�อสตัย์อยู่ในระดบัน้อย  (Χ  =  4.07, S.D. = 0.84 
และ Χ  =  4.02, S.D. = 0.86 ตามลําดบั )   
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
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ตอนที�  2  การทดสอบความแตกต่างของสภาพการเข้าร่วมกจิกรรมนักศึกษา  
              มหาวิทยาลัย ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

การเสนอผลการวิจยัเพื�อทดสอบสมมติฐาน  โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉลี�ยของตวัแปรซึ�งจําแนกเป็นสองกลุม่  โดยใช้สถิตทิดสอบ  t-test  และวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ระหวา่งคา่เฉลี�ยของตวัแปรซึ�งจําแนกเป็น  3  กลุม่ขึ ,นไป  โดยใช้สถิตทิดสอบ  One – way ANOVA 
 
ตารางที�  10  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา 
                   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามเพศ  (n = 176)   
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
ชาย 

(n=49) 

หญิง 

(n=127) 
t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.25 .70 4.18 .61 .693 .489 

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม  4.14 .75 4.16 .62 -.195 .845 

3.  ด้านกีฬา 4.46 .58 4.28 .64 1.759 .080 

4.  ด้านวิชาการ 4.14 .74 4.15 .64 -.122 .903 

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  

4.36 .55 4.32 .55 .481 .631 

6.  ด้านการปกครองตนเองตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย 

4.22 .76 4.15 .63 .639 .523 

               รวม 4.26 .56 4.20 .51 .642 .522 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 10   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร   จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั เมื�อพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้วพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

X
 

X
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ตารางที�  11  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา 
                    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามผลสมัฤทธิOทางการเรียน 
                     (n = 176)   

 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
2.00-2.99 

(n=90) 

3.00 ขึ ,นไป 

(n=86) 
t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.08 .68 4.24 .60 -1.820 .070 

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม  3.97 .73 4.25 .58 -3.157 .002* 

3.  ด้านกีฬา 4.31 .67 4.32 .62 -.129 .898 

4.  ด้านวิชาการ 3.97 .73 4.23 .60 -2.842 .005* 

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  

4.22 .59 4.38 .52 -2.010 .046* 

6.  ด้านการปกครองตนเองตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย 

4.01 .75 4.24 .61 -2.485 .014* 

               รวม 4.09 .55 4.28 .50 -2.500 .013* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 11 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   จําแนกตามผลสมัฤทธิOทางการเรียน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกนั เมื�อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า   ด้านศิลปวฒันธรรม  ด้านวิชาการ  ด้านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิปไตย  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05  ส่วนด้านบําเพ็ญ
ประโยชน์และด้านกีฬา  แตกตา่งกนัอยา่งไมน่ยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
 

X
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ตารางที�  12  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของนกัศกึษา 
                      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามภมูิลําเนา (n = 176)   
              

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

อยูใ่นเขต 

อําเภอเมอืง 

(n=98) 

อยูใ่นเขต 

ตา่งอําเภอ 

(n=78) 

t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.23 .56 4.16 .74 .698 .486 

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม  4.18 .61 4.14 .73 .396 .692 

3.  ด้านกีฬา 4.33 .59 4.31 .67 .164 .870 

4.  ด้านวิชาการ 4.18 .64 4.13 .70 .500 .618 

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  

4.35 .52 4.28 .60 .883 .378 

6.  ด้านการปกครองตนเองตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย 

4.22 .58 4.11 .77 1.102 .272 

               รวม 4.25 .50 4.19 .59 .744 .458 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 12  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากรเมื�อจําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว  พบวา่  ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่เดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
 

X
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ตารางที�  13  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา 
                      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามจงัหวดัที�อยู ่(n =176)   
                       

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
กรุงเทพมหานคร 

(n=71) 

ตา่งจงัหวดั 

(n=105) 
t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.14 .56 4.20 .64 -.571 .569 

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม  4.08 .57 4.17 .66 .374 .428 

3.  ด้านกีฬา 4.25 .68 4.33 .62 -.734 .464 

4.  ด้านวิชาการ 4.07 .65 4.16 .66 -.829 .408 

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  

4.39 .49 4.31 .56 .843 .400 

6.  ด้านการปกครองตนเองตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย 

4.10 .65 4.17 .67 -.648 .517 

               รวม 4.17 .47 4.23 .54 -.587 .558 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 13 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที�มีสถานภาพต่างกัน   จําแนกตามจังหวัดที�อยู่ โดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกตา่งกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่เดียวกนัด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
 

X
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ตารางที�  14  เปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา 
                     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จําแนกตามการเข้ามหาวิทยาลยั  
                     (n = 176)   
                       

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 

โควตาพิเศษ/
โครงการพิเศษ 

(n=92) 

สอบเข้า
มหาวิทยาลยั 

ด้วยตนเอง 

(เอนทรานส์) 
(n=84) 

t p 

  S.D.  S.D.   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 4.19 .66 4.19 .59 .074 .941 

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม  4.14 .72 4.17 .56 -.352 .725 

3.  ด้านกีฬา 4.30 .65 4.33 .61 -.254 .800 

4.  ด้านวิชาการ 4.15 .70 4.14 .61 .064 .949 

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  

4.36 .52 4.29 .58 .882 .379 

6.  ด้านการปกครองตนเองตามวถีิทาง
ประชาธิปไตย 

4.16 .70 4.16 .62 -.069 .945 

               รวม 4.22 .55 4.21 .50 .044 .965 

 

จากตารางที� 14 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที�มีสถานภาพต่างกัน  จําแนกตามการเข้ามหาวิทยาลัย โดยภาพรวม  
พบวา่  ไมแ่ตกตา่งกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่เดียวกนัด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
 

X
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ตารางที�  15   คา่เฉลี�ย  และคา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั  
                       ของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตามสาขาวิชา   
                       (n = 176) 
  

 

สภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรม

นกัศกึษา 

ด้าน 

บําเพ็ญ
ประโยชน์ 

ด้าน 

ศิลปวฒันธรรม 
ด้าน 

กีฬา 
ด้าน 

วิชาการ 

ด้านสง่เสริม
ความสามคัคี

อนัดีและ
ความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา 

ด้านการ
ปกครอง

ตนเองตาม
วิถีทาง

ประชาธิปไตย 

รวม 

  
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. 

  
S.D. 

1. การศกึษา
ปฐมวยั 

(n=24) 
4.30 .56 4.36 .51 4.38 .53 4.21 .54 4.27 .55 4.17 .61 4.28 .48 

2. การ
ประถมศกึษา 

(n=25) 
4.26 .51 4.15 .55 4.29 .61 4.25 .60 4.26 .54 4.16 .58 4.23 .50 

3. สงัคมศกึษา 

(n=19) 
4.31 .54 4.31 .48 4.40 .53 4.21 .63 4.42 .49 4.40 .50 4.34 .46 

4. ภาษาไทย  

(n=26) 
4.00 .54 3.95 .65 3.93 .67 3.91 .63 4.15 .57 3.96 .65 3.98 .45 

5.ภาษาองักฤษ 

(n=15) 
4.39 .40 4.52 .44 4.56 .41 4.54 .45 4.51 .39 4.44 .47 4.49 .38 

6. เทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

(n=26) 
4.00 .62 3.96 .54 4.02 .65 3.87 .40 4.08 .55 3.98 .61 3.98 .44 

7. จิตวิทยา 
(n=28) 

4.26 .52 4.24 .58 4.55 .46 4.34 .55 4.56 .48 4.33 .52 4.38 .41 

8. การศกึษา 

ตลอดชีวติ 

(n=39) 
4.21 .94 4.16 .93 4.32 .78 4.24 .88 4.60 .39 4.25 .90 4.29 .71 

9.วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา (n=29) 
4.12 .56 3.99 .59 4.50 .56 3.92 .70 4.07 .63 3.92 .67 4.09 .48 

 

X X X X X X X
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จากตารางที� 15  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา  โดยภาพรวมพบว่าแตกตา่งกนัเมื�อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาด้านส่งเสริมความสามัคคีอนัดีและความสมัพนัธ์

ของนกัศกึษาของนกัศกึษาการศกึษาตลอดชีวิต มากที�สดุ (Χ  =  4.60, S.D. = 0.39 )  รองลงมา

ได้แก่ นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา ( Χ  =4.56, S.D.  = 0.48)     ส่วนสภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา ด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษาและสาขาภาษาไทยอยู่ในระดบั

น้อย  ( Χ  =  3.87, S.D.  = 0.40 และΧ  =  3.91, S.D.  = 0.63 ตามลําดบั )  และในภาพรวม
พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษมีสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในระดับมากที�สุด            

( Χ  = 4.49, S.D.  = 0.38) สําหรับนกัศกึษาในสาขาอื�นๆ มีระดบัใกล้เคียงกนั     
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ตารางที�  16  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกี�ยวกบัสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา 
                      มหาวิทยาลยัของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ที�จําแนกตาม 
                      สาขาวิชา  (n = 176) 
 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา source df SS MS F p 

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ Between  Group 8 3.41 .42 1.06 .389 

 Within  Group 222 88.97 .40   

 Total 230 92.38    

2.  ด้านศิลปวฒันธรรม Between  Group 8 6.41 .80 1.96 .050* 

 Within  Group 222 90.77 .40   

 Total 230 97.18    

3.  ด้านกีฬา Between  Group 8 9.82 1.22 3.27 .002* 

 Within  Group 222 83.38 .37   

 Total 230 93.20    

4.  ด้านวิชาการ Between  Group 8 9.04 1.13 2.72 .007* 

 Within  Group 222 92.03 .41   

 Total 230 101.07    

5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดี  Between  Group 8 9.55 1.19 4.37 .000* 

     และความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา Within  Group 222 60.52 .27   

 Total 230 70.07    

6.  ด้านการปกครองตนเองตาม Between  Group 8 6.86 .85 1.99 .049* 

      วิถีทางประชาธิปไตย Within  Group 222 95.55 .43   

 Total 230 102.41    

      รวม Between  Group 8 5.78 .72 2.74 .007* 

 Within  Group 222 58.49 .26   

 Total 230 64.28    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

จากตารางที� 16  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  เมื�อจําแนกตามสาขาวิชา  โดยภาพรวม  พบว่า  แตกตา่งกันเมื�อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านกีฬา  ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ของ
นกัศกึษา และด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั .05  ขั ,นตอ่ไปจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู ่ตามวิธีของ  LSD  ดงัตารางที�  16 – 21 
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ตารางที�  17  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูใ่นภาพรวม ด้วยวิธี LSD  (n = 176) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 17   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาในภาพรวมของนกัศกึษาสาขา
การศกึษาปฐมวยั แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา 
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั  .05 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
แตกต่างกับ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ สาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

ภาพรวม 

 

กา
รศ

กึษ
าป

ฐม
วยั

 

กา
รป

ระ
ถม

ศกึ
ษา

 

สงั
คม

ศกึ
ษา

 

ภา
ษา

ไท
ย  

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ  

เท
คโ

นโ
ลย

ีทา
งก

าร
ศกึ

ษา
 

จิต
วิท

ยา
 

กา
รศ

กึษ
า  

ตล
อด

ชีว
ติ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 
กา

รกี
ฬา

 

การศกึษาปฐมวยั 4.28          

การประถมศกึษา 4.23          

สงัคมศกึษา  4.34          

ภาษาไทย 3.98 .042  .023       

ภาษาองักฤษ 4.49    .003      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
3.98 .041  .023  .003     

จิตวิทยา  4.38    .005  .005    

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.29    .018  .018    

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
4.09     .014  .034   

X
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สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แตกต่างกับ นกัศึกษาสาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาในภาพรวมของนกัศกึษาสาขาจิตวิทยา แตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 

ตารางที�  18  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านศิลปวฒันธรรมด้วยวิธี  LSD  (n = 176) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที�  18  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ สาขาเทคโนโลยีทาง
การศกึษาและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านศิลปวฒันธรรมของนกัศกึษาสาขาภาษาไทย 
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

ศิลปวฒันธรรม 
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ร์ 
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ฬา

 

การศกึษาปฐมวยั 4.38          

การประถมศกึษา 4.29          

สงัคมศกึษา  4.40          

ภาษาไทย 3.93          

ภาษาองักฤษ 4.56 .026   .007      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
4.02 .028    .008   

  

จิตวิทยา  4.55          

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.32        

  

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
4.50 .039    .011   

  

X
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 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขา
ภาษาองักฤษแตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 
ตารางที�  19  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านกีฬาด้วยวิธี LSD  (n = 176) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

จากตารางที� 19  พบว่า  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษา
สาขาการศกึษาปฐมวยั แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา 
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  
 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษาแตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาภาษาไทยและสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั.05 

กีฬา 
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การศกึษาปฐมวยั 4.36          

การประถมศกึษา 4.15          

สงัคมศกึษา  4.31          

ภาษาไทย 3.95 .010 .036 .012       

ภาษาองักฤษ 4.52    .002      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
3.96 .039  .043  .007     

จิตวิทยา  4.24    .000  .002    

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.16    .013      

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
3.99    .001  .004    

X
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 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษาสาขาภาษาไทยแตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาองักฤษ  สาขาจิตวิทยา สาขาการศกึษาตลอดชีวิต และสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านกีฬาของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศกึษาแตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาจิตวิทยาและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ�ระดบั  .05 
 
ตารางที�  20  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านวิชาการด้วยวิธี LSD  (n = 176) 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
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การศกึษาปฐมวยั 4.21          

การประถมศกึษา 4.25          

สงัคมศกึษา  4.21          

ภาษาไทย 3.91          

ภาษาองักฤษ 4.54    .003      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
3.87  .037   .002     

จิตวิทยา  4.34    .016  .008    

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.24    .047  .025   .044 

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
3.92     .003  .014   

X
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จากตารางที� 20   สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขา
การประถมศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาภาษาไทย 
แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ สาขาจิตวิทยาและสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาองักฤษ แตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาจิตวิทยาและสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาจิตวิทยา แตกตา่ง
กบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านวิชาการของนกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  
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ตารางที�  21  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์ 
                    ของนกัศกึษา ด้วยวิธี LSD  (n = 176) 

 

จากตารางที� 21   พบวา่  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและ
ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขา
จิตวิทยาและสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาการประถมศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาจิตวิทยาและสาขา
การศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา
และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาภาษาไทย แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ สาขา
จิตวิทยาและสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สง่เสริม 
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การศกึษาปฐมวยั 4.27          

การประถมศกึษา 4.26          

สงัคมศกึษา  4.42          

ภาษาไทย 4.15          

ภาษาองักฤษ 4.51    .035      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
4.08   .032  .011     

จิตวิทยา  4.56 .045 .038  .004  .001    

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.60 .017 .014  .001  .000    

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
4.07   .026  .009  .000 .000  

X
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สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาจิตวิทยา 
และสาขาการศกึษาตลอดชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศึกษา ของนกัศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ นกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านสง่เสริมความสามคัคีอนัดีและความสมัพนัธ์
ของนกัศกึษา ของนกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  
 

ตารางที�  22  ผลการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
                     ด้วยวิธี LSD  (n =176) 

การปกครองตนเอง
ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
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การศกึษาปฐมวยั 4.17          

การประถมศกึษา 4.16          

สงัคมศกึษา  4.40          

ภาษาไทย 3.96   .029       

ภาษาองักฤษ 4.44    .025      

เทคโนโลย ี

ทางการศกึษา 
3.98   .039  .032     

จิตวิทยา  4.33    .041      

การศกึษา 

ตลอดชีวติ  
4.25          

วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา  
3.92   .015  .013  .020 .042  

X
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จากตารางที� 22   พบวา่  สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการปกครองตนเอง
ตามวิถีทางประชาธิปไตย ของนกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาไทย 
สาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ของนกัศกึษาสาขาสาขาภาษาไทย แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษ และสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ของนกัศกึษาสาขาสาขาภาษาองักฤษ แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา และ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ของนกัศกึษาสาขาจิตวิทยา แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  

สภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย 
ของนกัศกึษาสาขาการศกึษาตลอดชีวิต แตกตา่งกบั นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั  .05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที�  1 
 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบาย 
พื $นฐานแหง่รัฐ มาตรา 81 กําหนดไว้วา่ รัฐต้องจดัการอบรมและสนบัสนนุให้เอกชนจดัการอบรมให้
เกิดความรู้คูค่ณุธรรม จดัให้มีกฎหมายเกี2ยวกบัการศกึษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้อง
กบัความเปลี2ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม จงึได้กําหนดพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 ขึ $น โดยกําหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจดัการศึกษาในมาตราต่าง ๆ ซึ2ง
มาตรา 6 ได้ระบุไว้ว่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื2อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที2สมบูรณ์ทั $ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อื2นได้อยา่งมีความสขุ (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ 2542 : 5) 
 สถาบนัอดุมศกึษาเป็นองค์กรหนึ2งที2มีบทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศ โดยการจดั
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา มีปณิธานเพื2อพฒันาคนให้มีคณุลกัษณะเป็นบณัฑิตที2มีคณุภาพเพื2อ
ตอบสนองทางด้านมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ และความต้องการของสงัคม และ ผลิตบณัฑิตให้
เป็นบคุคลที2มีความสมบรูณ์พร้อม มีสขุภาพและบคุลิกภาพดี มีสมรรถภาพสงู และเป็นบคุคลที2พึง
ประสงค์ของสงัคม ดงันั $น สถาบนัการศกึษามีความจําเป็นอย่างยิ2งที2ต้อง ทบทวนบทบาท และปรับ
ภารกิจที2สําคัญของสถาบันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื2อให้ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี2ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภารกิจในการก่อให้เกิดการพฒันาที2ยั2งยืน และการปรับปรุงสงัคม
โดยรวมให้มีคุณภาพ และมีจุดเน้นด้านความเสมอภาคของโอกาสความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประสิทธิภาพของการจดัการศกึษา สถาบนัต้องปฏิบตัิหน้าที2ให้ครบตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 
เพื2อพฒันาบณัฑิตให้มีคณุภาพ และจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ
ดงักล่าว จะเห็นว่าภารกิจของสถาบนัจําเป็นต้องดําเนินการทั $งการเรียนการสอนเพื2อเสริมสร้าง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ และการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื2อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที2พึงประสงค์ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังที2 สุธรรม  อารีกุล 
(2543 : 192 – 193) ได้กล่าวไว้ว่า ภารกิจของสถาบนั คือ การผลิตบณัฑิตที2มีคณุภาพสงู โดยการ
สอน การวิจยั ฝึกอบรมให้นกัศึกษาเป็นพลเมืองที2มีความรับผิดชอบตอบสนองต่อความต้องการ
ข อ ง สั ง ค ม ทั $ ง ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ อ น า ค ต อ ย่ า ง ต่ อ เ นื2 อ ง ส ร้ า ง โ อ ก า ส เ พื2 อ
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การศกึษาระดบัสูงและการศกึษาตลอดชีวิต ให้ผู้ เรียนได้มีทางเลือกสงูสดุ จดัโอกาสพฒันาตนเอง 
เพื2อสร้างความเป็นพลเมืองดี เพื2อให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเข้มแข็งด้วย  วิสยัทศัน์ที2กว้างไกล 
พัฒนาสร้างสรรค์และกระจายความรู้ด้านกิจกรรมทางวิชาการผ่านการวิจัย สร้างความเข้าใจ 
สง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรมเชิงประวตัศิาสตร์ทั $งระดบัชาติ ปกป้องและเพิ2มพนูคณุคา่ของสงัคม 
สถาบนัอุดมศึกษาต้องสร้างคนให้มีปัญญา มีความคิด มีความรู้ และทักษะ สามารถประกอบ
อาชีพได้ เป็นบุคคลที2เรียนรู้ตลอดเวลา และจําเป็นต้องปรับเปลี2ยนไปตามการเปลี2ยนแปลงที2
เกิดขึ $นในด้านต่าง ๆ ดงันั $น สถาบนัอุดมศึกษาต้องให้ความสําคญักับ ภารกิจของการอุดมศึกษา 
ควรมีแนวทางจดัการศึกษาที2ยึดหลกัว่าผู้ เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้ เรียนมีความสําคญัที2สุด การบริหารจดัการด้านการศึกษาควรบูรณาการด้านวิชาการเข้ากับ
กิจการนักศึกษา ซึ2งการมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาภายในชั $นเรียน  แต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจ
เสริมสร้างความเป็นบณัฑิตที2สมบูรณ์ได้ การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือการจดักิจกรรมนอก
หลกัสตูรมีส่วนสําคญัอย่างยิ2งในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาได้เต็มศกัยภาพ และจะช่วย
พฒันาให้นกัศกึษาเป็นบคุคลที2สมบรูณ์และมีคณุภาพได้ 
 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่ว ทบวงมหาวิทยาลยัได้ให้ความสําคญั
กับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที2พึงประสงค์ จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการ
พฒันานกัศึกษา โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนกัศึกษา ที2จะนําไปสู่การพฒันาบณัฑิตที2มีคณุค่า
ต่อสังคม และได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมต้องปรับเปลี2ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความต้องการของสังคมในปัจจุบนั และให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกฝนจาก
ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ มุ่งเน้นการพฒันานกัศกึษาให้รู้จกัการประกอบอาชีพอิสระ 
สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างชาต ิมุง่เน้นกิจกรรมที2ก่อให้เกิดศีลธรรม   จริยธรรม จิตสํานึกที2เสียสละ
ตอ่ส่วนรวม เอาใจใส่ต่อวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ ร่วมกันทํานุบํารุงรักษาวฒันธรรม สนบัสนุน
การดําเนินกิจกรรมนกัศึกษา เพื2อให้การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของชาติมีคณุภาพอย่างต่อเนื2อง 
และสอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที2 9 (พ.ศ. 2545 – 
2549) (ทบวงมหาวิทยาลยั  2545 : 1 – 2) ซึ2งสอดคล้องกบั สวุพร  ตั $งสมวรพงษ์ ( 2545 : 2 – 4) ที2
ได้ให้แนวคิดเกี2ยวกับการพัฒนานักศึกษาไว้ว่า การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเป็น
มนษุย์ที2สมบรูณ์ทั $งทางสตปัิญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ยอ่มไม่สําเร็จได้ด้วยการเรียน
ในชั $นเรียนตามหลกัสตูรตา่ง ๆ ที2สถาบนักําหนดให้เรียนแตเ่พียงอย่างเดียว แตมี่องค์ประกอบอื2น ๆ 
ที2มีสว่นสําคญัในการสร้างเสริมให้กระบวนการจดัการศกึษาดงักลา่วประสบผลสําเร็จตามที2กําหนด
ได้ เช่น การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้า
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ด้วยกัน การบริหารงานของสถาบนักําหนดให้มีปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ที2ชัดเจน การจัด
สภาพแวดล้อมสถาบนัในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านบริการต่าง ๆ ด้านสงัคมกลุ่มเพื2อน และ
งานกิจการนักศึกษา โดยพัฒนางานกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการและการเปลี2ยนแปลงของสงัคม และสอดคล้องกับ สําเนาว์  ขจรศิลป์ ( 2538 : 9 – 10) ที2
ได้กล่าว ไว้ว่า ในการพฒันานกัศกึษาต้องมีการพฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา สงัคม 
อารมณ์ เอกลักษณ์ ร่างกาย และคุณธรรม โดยการเน้นพัฒนาเจตคติ ทักษะในการเรียน การ
ทํางาน ร่วมกับผู้ อื2น ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ มองเห็นการณ์ไกล มีความเข้าใจใน
ตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพได้เหมาะสม มีมนุษย์สมัพนัธ์ รอบรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะด้านการ
ปรับตวั ตลอดจนการวางแผนเพื2อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตให้สอดคล้องกบับคุลิกภาพของ
ตนเองได้ ดงัที2 วินสตนั และมาสซาโร (Winston and Massaro  1987 : 169) ได้กล่าวไว้ว่า   
กิจกรรมนกัศกึษามีความสําคญัในการพฒันานกัศกึษา และกิจกรรมนกัศกึษาเป็นรูปแบบหนึ2งของ
กระบวนการศึกษานอกชั $นเรียน ที2 มีความสําคัญอย่างยิ2งต่อการพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงทางการศกึษา โดยเน้นให้นกัศกึษาได้พฒันาวฒุิภาวะ การพฒันาทกัษะ      ด้าน
การจดัการ  ทกัษะการตดัสินใจทางอาชีพ 
 ตาม หลักการ กิจ ก รรม นักศึกษา เ ป็น ง านหนึ2 ง ของ ง าน กิจ การนักศึกษา ที2
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทุกแห่งจดัขึ $น เพื2อการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา
ให้เป็นบณัฑิตที2มีความรู้ ความสามารถระดบัสากล มีสติปัญญา มีวินัย มีความรับผิดชอบ คิด
อยา่งเป็นระบบ เข้าใจความเป็นจริงของสงัคม เชน่เดียวกบัชิคเกอริ2ง และรีชเชอร์ (Chickering and 
Riser  1993 : 468) ที2ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมนกัศกึษามีส่วนสําคญัในการพฒันานกัศกึษาให้ได้รับ
ประโยชน์ในด้านการรู้จักเรียนรู้ตนเอง การสร้างความมั2นใจในตนเอง พัฒนาการด้านทักษะ   
มนษุยสมัพนัธ์ ทกัษะการเป็นผู้ นําและผู้ตามที2ดี การเข้าใจโลกของการ ทํางาน เข้าใจธรรมชาติและ
ความแตกต่างของมนุษย์ รู้จกับทบาทของผู้ นําและผู้ตามที2ดี รู้จกั   รับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อื2น 
จะเห็นว่าการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพออกไปสู่สังคมนั $น  เ ป็นภารกิจสําคัญยิ2งของ
ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องกําหนดนโยบาย และกรอบการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที2
หลากหลายในสถาบัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม       
มีอาจารย์ที2ปรึกษาและผู้ รับผิดชอบกิจกรรมที2มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรม           
มีวิสยัทศัน์ที2กว้างไกล ทนัยคุ ทนัเหตกุารณ์ กิจกรรมต้องเหมาะกบัสภาพสงัคมที2มีการเปลี2ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เพื2อให้กิจกรรมที2จัดได้มีส่วนส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่าง               
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มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อนัจะนําไปสู่การพฒันาบณัฑิตให้มีคณุภาพเป็น
แบบอยา่งที2ดีของสงัคมตอ่ไป 
   คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  มีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตออกไปรับ
ใช้สงัคมและเป็นส่วนหนึ2งในของการพฒันาประเทศ ได้ให้ความสําคญักับกิจกรรมนกัศึกษาและ
กิจกรรมนกัศกึษา  ซึ2งเป็นภาระงานสว่นหนึ2งของมหาวิทยาลยัเพื2อให้นกัศกึษาได้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัยที2จัดขึ $นนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน ทําให้นักศึกษาเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้สามารถพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  ซึ2งมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ จัดขึ $นเพื2อให้
นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรง มุง่สง่เสริมความรู้ ทกัษะ การทํางานในแตล่ะด้าน การทํางานเป็น
ทีม และประสบการณ์ด้านการบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม จดัขึ $นเพื2อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และที2มุ่งส่งเสริมความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ด้าน
ศิลปวฒันธรรมให้กับนกัศกึษา กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมจดัขึ $นเพื2อส่งเสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้
การมีนํ $าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และเพื2อสุขภาพพลานามัยที2ดี กิจกรรมด้านวิชาการ เป็น
กิจกรรมที2ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ในสรรพวิทยาการ ซึ2งเป็นการแสดงถึงศักยภาพทาง
วิชาการของมหาวิทยาลยัหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ กิจกรรมด้านส่งเสริมความสามคัคีอนัดี
และความสัมพนัธ์ของนักศึกษา เป็นกิจกรรมที2ปลูกจิตสํานึกให้กับนักศึกษาเกิดความผูกพันต่อ
สถาบนัและสงัคมกลุ่มเพื2อน และกิจกรรมด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็น
กิจกรรมที2ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการจดักิจกรรมนกัศกึษาที2ผ่านมายงัไม่ได้รับความร่วมมือกบันกัศกึษาไม่มากนกั 
จากการประเมินผลการจดักิจกรรมและการสมัมนาผู้ นํากิจกรรมนกัศกึษา ที2ได้สรุปสภาพปัญหาใน
การพฒันากิจกรรมนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัศิลปากรไว้ว่า นโยบายการพฒันานกัศกึษากบัแนว
ปฏิบตัิในการดําเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกนั และยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์เท่าที2ควร อาจเนื2องจาก
การจดักิจกรรมขาดการประชาสมัพนัธ์ที2ทั2วถึง ขาดการพฒันารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ที2ดี ขาด
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงตอ่เวลา ขาดการวางแผนการดําเนินงานที2
ดี   ขาดการตดิตามและประเมินผลการจดักิจกรรม การบริหารจดัการด้านวิชาการไม่เอื $อตอ่การจดั
กิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ทําให้ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับเวลา
เรียน กิจกรรมที2จดัไม่หลากหลาย กิจกรรมไม่สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา  นกัศกึษา
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ลกัษณะของกิจกรรมเป็นแบบเดิม ๆ กลุ่มที2ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเดิม ผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมน้อย และมีอุปกรณ์เพื2ออํานวย
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ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ มีชมรมไม่หลากหลาย ซึ2งปัญหาดงักล่าวส่งผลให้
การดําเนินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที2ควร ดังนั $น การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาลัยศิลปากรมีความสําคัญเป็นอย่างยิ2งในการที2ต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
เพื2อให้ได้บณัฑิตที2มีคณุลกัษณะที2พงึประสงค์ตามที2ตั $งไว้  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์  จําเป็นต้องให้ทบทวนและให้
ความสําคญัในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ2งขึ $น ผู้ วิจัยใน
ฐานะบุคลากรด้านกิจการนกัศึกษา จึงมีความสนใจที2ศึกษาเกี2ยวกับสภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศึกษามหาวิทยาลยัของนกัศึกษา  การวิจยัในเรื2องนี $จะทําให้ได้ข้อมูลเพื2อนํามาพฒันาการจดั
กิจกรรมนักศึกษาที2จะส่งผลให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื2อพัฒนาตนเอง หรือได้รับ
ประสบการณ์ตรงในด้านตา่ง ๆ ของนกัศึกษา และเป็นไปตามเป้าหมายการส่งเสริมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั นอกจากนี $ยงัสามารถนําข้อมูลที2ได้จากการวิจยัมาใช้ในการพฒันารูปแบบและทิศ
ทางการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั เพื2อจดักิจกรรมที2สอดคล้องกบัความต้องการ
นกัศกึษาที2จะเป็นบณัฑิตตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื2อศกึษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยัของนกัศกึษาคณะ 
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้แก่  ด้านบําเพ็ญประโยชน์  ด้านศลิปวฒันธรรม  ด้านกีฬา 
ด้านวิชาการ  ด้านสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา  และด้านการปกครอง
ตนเองตามวิถีประชาธิปไตย 

2.เพื2อเปรียบเทียบสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษามหาวิทยาลยั ของนกัศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามตวัแปร เพศ  ภูมิลําเนา ผลสมัฤทธ̀ิทางการ
เรียน สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรมและการรับเข้าศกึษาตอ่  สาขาวิชา 
 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ชั $นปีที2 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ตามตวัแปรเพศ 
ภมูิลําเนา ผลสมัฤทธ̀ิทางการเรียน สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรม   และการรับเข้าศกึษาตอ่
สาขาวิชา 
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ขอบเขตการวิจัย 

    1.  ประชากรที2ใช้ในการศึกษาครั $งนี $ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั $นปีที2  2          
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้แก่ การสอนภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน  299  คน 

2.  ตวัแปรที2ใช้ในการศกึษา 
          2.1  ตวัแปรต้น   ได้แก่  เพศ สาขาวิชา ผลสมัฤทธ̀ิทางการเรียน ภมูิลําเนา   
สถานภาพของการเป็นสมาชิกชมรม และการรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ชั $นปีที2 2 

     2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  6 ด้าน ได้แก่   

1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
2.  ด้านศลิปวฒันธรรม 
3.  ด้านกีฬา 
4.  ด้านวิชาการ 
5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์ของนกัศกึษา 
6.  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย  

  
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

1.เพื2อเป็นข้อมูลของคณะและคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชานําไปใช้ในการวาง
แผนการจดักิจกรรมนกัศกึษาในสาขาวิชาที2รับผิดชอบ 

2.เพื2อเป็นข้อมลูในการวางแผนพฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้สอดคล้องกบันกัศกึษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง กิจกรรมตา่ง ๆ ที2มหาวิทยาลยัจดัขึ $นให้แก่นกัศกึษาซึ2ง
ไม่ได้เป็นกิจกรรมที2เกี2ยวข้องกับการจดัการเรียนการสอนในชั $นเรียนและมีเป้าหมายในการพฒันา
บคุลิกภาพ ความสามารถของนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ 6 ด้านได้แก่ 

ด้านบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึงการเรียนรู้และการเพิ2มพนูประโยชน์ของนกัศึกษา 
เพื2อทําให้ตนเองเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อื2น 



 7 

ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที2จัดขึ $นเพื2อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้      
มีความรักในวฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย ร่วมกนัพฒันาและธํารงรักษาเอกลกัษณ์ของชาต ิ

ด้านกีฬา หมายถึง กิจกรรมกีฬาที2ทําให้เกิดความสนกุสนาน บนัเทิงในเวลาว่าง และ
เกมตา่ง ๆ     ที2เลน่ประเภทง่าย ๆ  
  ด้านวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที2จดัขึ $นเกี2ยวกบัวิชาการ เพื2อสนองความ 
ต้องการ ความสนใจให้นักศึกษาได้มีโอกาสหาความรู้  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ในสรรพ
วิทยาการ ซึ2งเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ด้านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที2
จัดขึ $นเพื2อก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาตลอดจน
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศกึษา 

ด้านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที2จดัขึ $น 
เพื2อสง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกนั ภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
 นักศึกษา หมายถึง ผู้ ที2กําลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชั $นปีที2 2 ในคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 สาขาวิชา  หมายถึง สาขาวิชาที2นักศึกษาสังกัดประกอบด้วย สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต 
เทคโนโลยีทางการศกึษา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรต้น  

1. เพศ 
2. สาขาวิชา 
3. ผลสมัฤทธ̀ิทางการเรียน 
4. ภมูิลําเนา 
5. สถานภาพของการเป็น

สมาชิกชมรม 
6. การรับเข้าศกึษาตอ่ 
 

ตัวแปรตาม การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัของนกัศกึษา 
1.  ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
2.  ด้านศลิปวฒันธรรม 
3.  ด้านกีฬา 
4.  ด้านวิชาการ 
5.  ด้านสง่เสริมความสามคัคีและความสมัพนัธ์    
     ของนกัศกึษา 
6.  ด้านการปกครองตนเองตามวิถีประชาธิปไตย 
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