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คํานํา
รายงานการวิจยั เล่มนี เป็ นการศึกษาสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพือพัฒนานักศึกษา
ให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงทางสติ
ั
ปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการเน้ น
พัฒนาเจตคติ ทักษะในการเรี ยน การทํางาน ร่วมกับผู้อืน ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ มองเห็น
การณ์ไกล มีความเข้ าใจในตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพได้ เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ รอบรู้วฒ
ั นธรรมต่าง ๆ
มีทกั ษะด้ านการปรับตัว ตลอดจนการวางแผนเพือการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับ
บุคลิกภาพของตนเองได้ และกิจกรรมนักศึกษาก็เป็ นรูปแบบหนึงของกระบวนการศึกษานอกชันเรี ยน ทีมี
ความสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนานักศึกษาให้ ได้ รับประสบการณ์จริงทางการศึกษา
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การวิจัยครั ง' นีม' ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื/อศึกษาสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัง' 6 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านกี ฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคี
และความสัม พันธ์ อัน ดีข องนัก ศึกษา และด้ า นการปกครองตนเองตามวิ ถีท างประชาธิ ปไตย
2) เพื/ อ เปรี ย บเที ย บสภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ของนัก ศึก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ<ทางการเรี ยน
ภูมิลําเนา จังหวัดที/อยู่ การเข้ ามหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างที/นํามาศึกษา ได้ แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2548 จํานวน 176 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื/ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล สถิติที/ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี/ย ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบทดสอบความแตกต่างด้ วยสถิติ t-test และ one-way ANOVA ทดสอบรายคูด่ ้ วยสถิติ
LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมและทุกด้ าน มีนกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
2) เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จําแนกตามตัวแปร ผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ยน สาขาวิชา เพศ พบความแตกต่างในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สําหรับอายุ ภูมิลําเนา จังหวัดที/อยู่ การเข้ ามหาวิทยาลัย ไม่พบความ
แตกต่าง
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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
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการวิจัยเรื องสภาพการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยทีเกี ยวข้ อง และเสนอแนวความคิดและหลักการสําคัญที เกี ยวข้ องกับการวิจัย
ตามลําดับดังนี *
1. ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษา
2. แนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับกิจกรรมนักศึกษา
2.1 ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา
2.3 ความสําคัญและจุดมุง่ หมายของกิจกรรมนักศึกษา
3. ประเภทและลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา
3.1 การดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3.2 ประโยชน์ทีได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
3.3 นโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.4 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
3.5 นโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

1. ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญอีกประการหนึงของการบริ หารจัดการอุดมศึกษา
ที เสริ ม สร้ างการพัฒ นานัก ศึก ษา (Student Development) และกิ จ กรรมเป็ นศูน ย์ ก ลางของ
กระบวนการพัฒ นานักศึกษาด้ านต่าง ๆ นอกเหนือจากสิงทีบังคับเรี ยนในชัน* เรี ยน การเข้ าร่ วม
กิจกรรมมีความสํ าคัญควบคู่ไ ปกับการเรี ยนการสอนในหลักสูตร จะเห็นว่ากิจกรรมนักศึกษามี
ความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบุคคลทีสมบูรณ์ มีคณ
ุ ลักษณะตามทีสังคมต้ องการ การ
สร้ างบัณฑิตทีพึงประสงค์เป็ นผลจากความร่วมมือของหลาย ๆ ส่วนทีสําคัญคือ การเรี ยน การสอน
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ในหลักสูตร การวิจยั กิจกรรมนักศึกษาและการจัดสภาพแวดล้ อม ซึงสอดคล้ องกับ แผนพัฒนา
การศึก ษาระดับอุดมศึกษาที มี นโยบายและมาตรการเกี ยวกับการผลิ ตบัณ ฑิต และ สนับ สนุน
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา โดยเน้ นการผลิ ต บัณ ฑิ ต ที มี ค วามรู้ สึ ก รู้ รอบ มี จิ ต สํ า นึ ก เชิ ง จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บผิ ดชอบต่อ สัง คม ซึงมี นัก วิช าการและนักการศึก ษาได้ ใ ห้
ความหมายของคําว่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) ไว้ หลายลักษณะแตกต่างกันออกไป
สามารถสรุปได้ ดงั นี *
กิจ กรรมนั ก ศึก ษา หมายถึง งานทุกประเภทที นักศึกษาจัดขึน* นอกเวลาเรี ยนทัง*
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทัวไปจะไม่เกียวข้ องกับการเรี ยนในหลักสูตรโดยตรง ไม่มี
ความสําคัญในการนํามาคิดคะแนนเรี ยน การเข้ าร่ วมกิจกรรมทําได้ โดยสมัครใจไม่มีการบังคับให้
เข้ าร่ วมกิจกรรม การเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์ทีได้ จดั กิจกรรมขึ *น ก็เพือความ
สนุก สนาน เพื อความรู้ และสนองความต้ อ งการและความสนใจของนักศึก ษา เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ นําความรู้ ความสามารถของตนมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คมและ ตนเอง (ธิดารัตน์
บุญนุช 2543 : 3) กิจกรรมนักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ทีเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
ได้ มีการเสริมสร้ างประสบการณ์ สร้ างความสัมพันธ์ขนพื
ั * *นฐานให้ กบั นักศึกษา โดยการศึกษาแบบ
ประชาธิ ปไตย ที ถื อว่าเป็ นส่วนหนึงที จะช่วยส่ง เสริ มให้ นักศึกษาเป็ นบุคคลทีมี คุณภาพและได้
มาตรฐานทีจะส่งผลให้ เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม (Herbert 1975 : 30) กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง การเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาก่ อนเข้ าสู่ชี วิตการทํ างาน โดยเป็ นกิ จ กรรมเพื อ
สนับ สนุน การประหยัด อดออม นิ ย มไทยและใช้ ข องไทย กิ จ กรรมเพื อการพัฒ นาตนเองของ
นักศึกษาด้ านจริ ยธรรม คุณ ธรรม และบุคลิก ภาพ (จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2541 : 5) ซึง
สอดคล้ องกับ ชาญชัย อินทรประวัติ ทีได้ กล่าวไว้ วา่ กิจกรรม นักศึกษา คือ กิจกรรมทีมีประโยชน์
ทางการศึกษาทีเกิดขึ *นจากการคิดและการดําเนินการของนักศึกษา โดยการให้ คําปรึกษาและดูแล
ของอาจารย์ทีปรึ กษาให้ อยู่ในกรอบนโยบาย ประเพณีและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ชาญชัย
อินทรประวัติ 2545 : 27) โดยกิจกรรมนักศึกษาทีจัดขึ *นเป็ นกิจกรรมทีนักศึกษาเข้ าร่วมด้ วยความ
สมัครใจ และอยูใ่ นความรับผิดชอบของอาจารย์ทีปรึกษาและสถาบันการศึกษา มุ่งส่งเสริ มเพิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์จริงแก่นกั ศึกษาในทุก ๆ ด้ าน เพือให้ เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ภาพต่อสังคม (สมชาย
บุญญบาล 2541 : 12)
จากความหมายกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าว ทําให้ ทราบว่าการพัฒนานักศึกษา ไม่ว่า
จะเป็ นการพัฒนาด้ านสติปัญญา สังคม อารมณ์ เอกลักษณ์ ร่างกาย คุณธรรม ก็มีความจําเป็ นที
สถาบัน ระดับ อุด มศึก ษาต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ ในการบริ ห ารจัด การกิ จ กรรมให้ ค รบทุก ๆ ด้ า น
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อาจสรุปได้ วา่ กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมทีจัดขึ *นโดยนักศึกษา หรื อมหาวิทยาลัย ทีได้ รับ
ความเห็ นชอบจากมหาวิท ยาลัย ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนักศึก ษา และมี เ ป้ าหมายเพื อพัฒ นา
นักศึกษาในด้ านต่าง ๆ และเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ รับประสบการณ์ จริ ง ทีนํ าไปสู่การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ อุ ป นิ สั ย ของนั ก ศึ ก ษาให้ เหมาะสมกั บ สั ง คม
ประชาธิ ป ไตย เพื อเสริ ม สร้ างความรู้ พัฒ นาคุณ สมบัติ ข องนัก ศึก ษาให้ ร้ ู คุณ ค่า ส่ ง เสริ ม ให้
นัก ศึก ษามี ร ะเบี ย บวิ นัย ในตนเอง รู้ จัก การทํ า งานร่ ว มกับ บุค คลอื น สามารถทํ า งานเป็ นที ม
มีภาวะความเป็ นผู้นําได้ และเพิมพูนความรู้ รอบ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีจิตสํานึกในการใฝ่ เรี ยนรู้
และรับผิดชอบต่อตนเอง ทีจะนําไปสูก่ ารอยูร่ ่วมกับสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. แนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักการต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องกับกิจกรรมนักศึกษา
2.1 ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษา
สถาบัน อุด มศึก ษา เป็ นแหล่ง ที มี ค วามสํ า คัญ ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ มี
บทบาทสําคัญในการสร้ างคนให้ เพี ยบพร้ อมด้ วยความเจริ ญ ทางด้ านความรู้ ความคิด และ มี
ศีลธรรม สร้ างเสริ มสิงต่าง ๆ และสนับสนุนให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ เกิดประโยชน์
อย่างเต็มทีทังด้
* านการศึกษาและการพัฒนาความคิด บุคลิกภาพ เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ สมั ผัส
และได้ รับประสบการณ์ ทีดีในชีวิตเพือการเตรี ยมพร้ อมทีให้ เ ป็ นบัณ ฑิตที สมบูรณ์ มีความเป็ น
มนุษย์ทีมีคณ
ุ ค่าต่อตนเองและสังคม ดังนัน* กิจกรรมจึงเป็ นสิงสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงั * ในด้ านความรู้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และจิตใจ ออกไปพัฒนา
ประเทศ วินสตัน และมิลเลอร์ (Winston and Miller 1994 : 3) ได้ ให้ ความเห็นว่า การพัฒนา
นักศึกษาให้ มีความสมบูรณ์นนั * จะต้ องมีองค์ประกอบหลายประการด้ วยกัน คือ สถาบันอุดมศึกษา
ต้ องให้ ความสําคัญอย่างยิง นับตังแต่
* การบริหารจัดการด้ านการเรี ยนการสอน งานกิจการนักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างดยิงงานกิจกรรมนักศึกษา งานให้ คําปรึกษาแนะแนว งานกีฬาและนันทนาการใน
การพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบทังต่
* อตนเองและสังคม เป็ นบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพ
จะเห็นว่างานกิจกรรมนักศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักศึกษาเป็ นอย่างมาก
ดังนัน* สถาบันอุดมศึกษาต้ องกําหนดปรัชญา นโยบายของกิจกรรมนักศึกษาให้ เอื *อต่อการพัฒนา
นัก ศึก ษา และสนับ สนุน ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึก ษาให้ มี คุณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์
มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ จากสรุ ปผลการสัมมนากิจการนักศึกษา กนกวรรณ ฉันธนะมงคล ได้ ให้
ทัศนคติในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาจะต้ องมีลกั ษณะการส่งเสริ มให้ นักศึกษารู้ จกั ตนเองมาก
ยิงขึ *น โดยการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริ มและช่วยเหลือให้ นกั ศึกษาจัดตังกลุ
* ่ม หรื อชมรมทีมี
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ความสนใจในเรื องเดี ย วกัน โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง เพศ เชื อ* ชาติ ศาสนา เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษามี
ประสบการณ์ ด้านการทํางานร่ วมกับกลุ่ม การทํางานเป็ นที ม รั กความเป็ นไทย เป็ นบุคคลที มี
บุคลิกภาพ ปรับตัวเข้ ากับสภาพการเรี ยนการสอน และสามารถใช้ กิจกรรมผ่อนคลายความเครี ยด
จากการเรี ยน (กนกวรรณ ฉัน ธนะมงคล 2541 : 5) กลยุท ธ์ ในการพัฒ นานักศึกษา โดยการ
ส่ง เสริ ม ให้ นักศึกษาได้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ และได้ รับ ประสบการณ์ ต่าง ๆ จากการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
นักศึกษา เพือพัฒนาตนเองทีจะนําไปสู่การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข (เนาวรัตน์ ก๋ง
เม่ง 2543 : 9 ; อ้ างอิงจาก Chamber and Christine 1993) ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาเป็ นสิง
สําคัญทีทุกสถาบันต้ องกําหนดให้ ชัดเจนและ สอดคล้ องกับเป้าหมายหลักในการพัฒนาศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ กําหนดปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาไว้ ดงั นี * (ทบวงมหาวิทยาลัย 2543 : 11)
1. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นานัก ศึก ษาให้ มี คุณ ลัก ษณะที พึง ประสงค์ มี คุณ ภาพ และ
ศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก
2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาให้ เอื *อต่อการพัฒนานักศึกษา
3. สร้ างสรรค์ความรู้ในด้ านการพัฒนานักศึกษา หรื อเอื *อต่อการพัฒนานักศึกษา
4. ส่ง เสริ ม กิ จ กรรมการพัฒ นานักศึก ษาให้ มี คุณ ภาพลักษณะที พึง ประสงค์ โดย
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริ มสร้ างประสบการณ์จริ งในวิชาชีพ
และชีวิต
5. ส่งเสริ มความสามารถในการสือสารทางภาษาและเทคโนโลยี สร้ างแหล่งเรี ยนรู้
ทีมีคณ
ุ ภาพ
6. ส่งเสริ มให้ นักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน ให้ ใช้ ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้ องถินเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
7. สนับสนุนกิจกรรมทีเสริ มสร้ างให้ เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิน
8. ส่งเสริ มการใช้ หลักธรรมทางศาสนา เพือพัฒนานักศึกษาให้ มีจริ ยธรรม คุณธรรม
มีระเบียบวินยั มีสมาธิ อย่างสมําเสมอ
9. จัดให้ มีโครงการปฐมนิเทศ ปั จฉิมนิเทศ
10. ฝึ กอบรมให้ ความรู้ทางด้ านดนตรี กีฬา ศาสนา การใช้ ชีวิตในสังคม
11. ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเพิมพูนประสบการณ์ด้านการทํางานในระหว่างเรี ยน
12. พัฒนาหอพักนักศึกษาให้ เป็ นแหล่งศึกษา
13. จัดให้ มีสถานทีออกกําลังกาย เพือพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ
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14. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ให้ เอื *อต่อการพัฒนานักศึกษา
15. สนับสนุนให้ อาจารย์บรู ณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษาเข้ าด้ วยกัน
วัล ลภา เทพหัสดิน ณ อยุธ ยา (2538 : 63 – 64) ได้ กําหนดปรัช ญาของกิ จ กรรม
นักศึกษาไว้ ดงั นี *
1. ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาแต่ละคนรู้จกั ตนเองมากขึ *น โดยการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อัน
เป็ นผลให้ แต่ละคนสามารถพัฒนาการเรี ยน วิชาการ สังคม ร่ างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิ
ภาวะสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ทีสมบูรณ์มากยิงขึ *น
2. ส่งเสริ ม และช่วยเหลือให้ นักศึกษาจัดตัง* กลุ่ม หรื อชมรมที มี ความสนใจในเรื อง
เดียวกัน โดยไม่คํานึงถึงเพศ เชื *อชาติ ศาสนา หรื อความคิดเห็นทีแตกต่างกันทางด้ านการเมือง
3. เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกับกลุ่ม สามารถเสนอ
ความคิดเห็น กล้ าแสดงออก พัฒนาความเป็ นผู้นํา เสริ มสร้ างความสามัคคีระหว่างหมู่นกั ศึกษา
รู้ จัก การอยู่แ ละทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื น รู้ จัก ฝึ กหัด การทํ า งานอย่า งเป็ นระบบ และฝึ กความคิ ด
ตลอดจนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
4. อํานวยความสะดวกในการจัดและดําเนินกิจ กรรมนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ เช่น
จัดหาสถานทีเพือเป็ นศูนย์กลางกิจกรรมสําหรับประชุม อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพือการพิมพ์ อัดสําเนา การ
จัดทําป้ายประกอบต่าง ๆ ประสานงานกับภาควิชา หรื อหน่วยงานอืน ๆ ในสถาบันเพือ สนับสนุน
หรื ออํานวยความสะดวกให้ นกั ศึกษาในการจัดกิจกรรม เพือช่วยให้ งานต่าง ๆ ดําเนินไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย จัดหาอาจารย์ทีปรึกษากิจกรรมทีมีประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพือ ช่วยเหลือให้ แนวคิด
หรื อแนวทางการจัดกิจกรรมให้ สามารถจัดได้ อย่างเหมาะสม ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารักความเป็ นไทย
มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ชืนชมศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรี และนาฏศิลป์
ไทย
5. พัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบุคคลทีมีบุคลิกภาพ มีความสามัคคี มีความประพฤติทีดี
งาม สอดคล้ องกับลักษณะของวัฒนธรรมไทย
6. ช่วยให้ นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพการเรี ยนการสอนและสามารถใช้
กิจกรรมเป็ นเครื องผ่อนคลายความเครี ยดจากการศึกษาเล่าเรี ยน
โดยสรุ ปแล้ ว ปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน* เป็ นไปเพือการ
พัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบุคคลทีมีความพร้ อมทังทางด้
*
านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เป็ น
ผู้ทีมีประโยชน์ตอ่ สังคม ในการกําหนดปรัชญากิจกรรมนักศึกษาจะช่วยให้ สถาบันมีทิศทางในการ
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วางแผนพัฒ นาการดําเนินกิ จ กรรมได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ โดยมี ผ้ ูบริ หารและอาจารย์ ให้ การ
สนับสนุนส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้
2.2 วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมนักศึกษา
วัต ถุป ระสงค์ ข องการจัด กิ จ กรรมนัก ศึก ษานัน* มี ผ้ ูแ สดงทัศ นะไว้ ห ลายท่า น เช่ น
(ทบวงมหาวิทยาลัย 2542 : 7) ได้ ส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาโดยกําหนดวัตถุประสงค์เพือพัฒนานักศึกษาไว้ ดงั นี *
1. เพื อให้ นักศึกษาได้ ใช้ เ วลาว่างให้ เ กิ ดประโยชน์ โดยการเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร ทัง* ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริ ยธรรม กี ฬา สัมมนา เพือพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์อืน ๆ
2. เพือปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ ซงค่
ึ านิยมในตัวนักศึกษา
3. เพือให้ นกั ศึกษานําความรู้ ทางวิชาการบริ การสร้ างสรรค์พฒ
ั นาสังคมให้ เกิดความ
เจริญก้ าวหน้ า ทังในด้
* านถาวรวัตถุและการดําเนินชีวิต
4. เพือให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพทีเป็ นจริงของสังคม
5. เพือเสริ ม สร้ างค่านิยมด้ านความร่ วมมือ สามัคคี รั บผิดชอบ และเสี ยสละเพื อ
ส่วนรวม
6. เพือส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
7. เพือเผยแพร่ชือเสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538 : 120 – 121) ได้ สรุปวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาไว้
ดังนี *
1. เพือเสริมสร้ างความรู้ และประสบการณ์ทางด้ านวิชาการให้ แก่นกั ศึกษา
2. เพือเป็ นการเตรี ยมนักศึกษา สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
3. เพือพัฒนานักศึกษาทางด้ านสังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ
4. เพือเพิมพูนความสนใจของนักศึกษาให้ กว้ างขวางขึ *น
5. เพือให้ นกั ศึกษาใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
6. เพือพัฒนาความสัมพันธ์ และการทํางานร่วมกับผู้อืนให้ แก่นกั ศึกษา
7. เพือพัฒนาความสามารถพิเศษของนักศึกษา
8. เพือส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ นําความรู้ไปประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์แก่สงั คม
9. เพือส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
10. เพือส่งเสริมความสามัคคีในหมูน่ กั ศึกษา
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ทองเรี ยน อมรัชกุล (2525 : 4 – 5 ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาไว้
ดังนี *
1. เพื อกระตุ้นให้ นักศึกษาเกิ ดบูรณาการการเรี ยน ทัง* ในรู ปแบบทางราชการและ
ไม่ใช่ราชการ พร้ อมทังสนั
* บสนุนให้ การศึกษาเพือพัฒนาความเป็ นคนสมบูรณ์
2. เพือปรุ งแต่งประสบการณ์ ให้ แก่นักศึกษา โดยทําเป็ นโครงการพัฒนานักศึกษา
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทังให้
* ความเอาใจใส่เป็ นพิเศษแก่นกั ศึกษาทีมี
ปั ญหา
3. เพือกระตุ้นให้ มีความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างอาจารย์ ผู้บริ หาร และนักศึกษา ทังนี
* *
เพือนําไปสูก่ ารสือสาร รวมทังการตั
*
ดสินใจทีดีตอ่ ไป
4. เพือสร้ างบรรยากาศ ซึงทําให้ นกั ศึกษาทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทีจะได้
แสดงออกซึงความเป็ นเอกัตบุคคล
5. เพือเสริมสร้ างบรรยากาศในรูปแบบของการทักทายทีให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเอง
ในด้ านสติปัญญา สังคม และส่วนตัว
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538 : 59 – 60) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นักศึกษามีดงั ต่อไปนี *
1. เพือพัฒนาความเหมาะสมด้ านบุคลิกภาพ
2. เพือพัฒนาความสามารถในความสัมพันธ์และทํางานร่วมกับผู้อืน
3. เพือทําให้ นกั ศึกษามีความสนใจกว้ างขวางขึ *น
4. เพือฝึ กให้ มีความรับผิดชอบ
5. เพือฝึ กให้ ปกครองตนเอง
6. เพือฝึ กความคิดและการตัดสินใจ
7. เพือพัฒนาสติปัญญา
8. เพือให้ รับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
9. เพือให้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
10. เพือให้ เพิมพูนความรู้ในด้ านอาชีพในอนาคต
11. เพือให้ ร้ ูจกั การเสียสละ และทํางานให้ สว่ นรวม
12. เพือให้ ร้ ูจกั ทักษะทางสังค์
13. เพือพัฒนาลักษณะนิสยั และความคิดทีดี
14. เพือให้ มีความสามัคคี
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15. เพือพัฒนาความกตัญhูตอ่ สถาบัน
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 8-12) ได้ กล่าวถึงกิจกรรมนิสิตหลัก ๆ 5 ประเภท ดังนี *
1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี *
1. เพือส่งเสริมให้ นิสิตได้ ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อาสาพัฒนา อนุรักษ์สิงแวดล้ อม และสร้ างสรรค์ความเจริญให้ แก่ท้องถิน
2. เพือให้ นิสิตได้ รับประสบการณ์โดยตรง อันจะก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจใน
สภาพทีแท้ จริ งของสังคม ตลอดจนมีความสํานึกถึงความรับผิดชอบทีดีตอ่ สังคมโดยเฉพาะชนบท
เมือได้ รับการศึกษาแล้ ว
3. เพือเสริ มสร้ างให้ นิสิตให้ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและเสียสละเพือ
ส่วนรวมในระหว่างทีนิสิตร่วมสถาบันและสถาบันต่างกัน
4. เพือให้ นิสิตได้ ฝึก เป็ นผู้นําทีมีความสามารถและเป็ นผู้ตามทีดี โดยรู้ จกั การ
ทํ างานร่ ว มกันเป็ นหมู่ค ณะ รู้ จัก ผ่อ นปรนและรั บ ฟั ง ความคิดเห็น ของผู้อื น แก้ ไ ขปั ญ หาและ
อุปสรรคทีเกิดขึ *นอยูม่ ีเหตุผลด้ วยความรอบคอบ
5. เพือส่งเสริมความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนิสิต ประชาชนและ
ราชการ
6. เพือส่งเสริ มและกระตุ้นให้ ประชาชนในชนบทเห็นความสําคัญของการพัฒนา
รวมทังมี
* ความคิดสร้ างสรรค์ความเจริญให้ แก่ท้องถินของตนเอง และมีเสียสละเพือส่วนรวม
7. เพือเผยแพร่ ชือเสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย และสถาบันในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย
ลักษณะของกิจกรรรม
เป็ นโครงการลั ก ษณะอาสาพั ฒ นาการบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ฯลฯ ทังนี
* *รวมถึง
โครงการทังในขั
* นตอนการสํ
*
ารวจและขันตอนการดํ
*
าเนินงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิ ได้ แก่
1. ด้ านการศึกษา เช่น การสร้ าง ซ่อมแซมอาคารเรี ยนและพัฒ นาโรงเรี ยน
สร้ างสนามกี ฬ า จัด ทํ า และสาธิ ต การจัด ทํ า อุป กรณ์ ก าศึก ษา สาธิ ต และให้ ค วามรู้ การจัด
ห้ องสมุด เป็ นต้ น
2. ด้ านสาธารณูปการ เช่นการ สร้ างศาลาอเนกประสงค์ ถังเก็บนํ *าฝน ประปา
หมูบ่ ้ าน ขุดสระ ขุดบ่อนํ *า พัฒนาปรับปรุงหมูบ่ ้ าน ละสาธารณสมบัตอิ ืน ๆ
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3. ด้ านคมนาคม เช่น การซ่อมแซมสะพาน ถนน การวางท่อระบายนํ *า
4. ด้ านการเกษตร เช่นการสร้ างฝาย การจัดระบบการส่งนํ *าทางการเกษตร การ
ส่งเสริม เผยแพร่ และสาธิตความรู้ทางการเกษตร สัตวแพทย์อาสา
5. ด้ านสาธารณสุข เช่น การจัดชุดแพทย์เคลือนที ทันตแพทย์เคลือนที การ
ให้ บริการและคําแนะนํานําความรู้ งานอนามัย และสาธารณสุขทัวไทย
6. ด้ านด้ านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เช่น ปลูกป่ า พัฒนาปรับปรุง
อุทยาน ให้ บริ การความรู้ ด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ถูกต้ อง
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
วัตถุประสงค์
1. เพืออนุรักษ์ ส่งเสริ มเผยแพร่ แลกเปลียนและพัฒนาศิลปและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็ นมรดกลํ *าค่าและเอกลักษณ์อนั ดีงามของชาติ
2. เพือปลูกฝั งค่านิยม ความภาคภูมิใจและความซาบซึ *งในศิลปวัฒนธรรมไทย
แก่นิสิตและประชาชนทัวไป
ลักษณะของกิจกรรม
จั ด แสดง สาธิ ต จั ด นิ ท รรศการหรื อ กิ จ กรรมด้ านนาฏศิ ล ป์ ดนตรี ไทย
การละเล่นพื *นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและท้ องถิน การจัดกิจกรรมใน
วันสํ าคัญ ต่าง ๆ เช่นวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้ าพรรษา ฯลฯ และกิจ กรรมอื น ๆ ที
เกียวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
3. ด้ านจริยธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือเสริมสร้ างพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม บุคลิกภาพ ความเป็ นผู้นําแก่นิสิต
2. เพือปลูกฝั งเสริมสร้ างค่านิยมทีถูกต้ องดีงามในสังคมไทย ให้ เกิดขึ *นในตัวนิสิต
สามารถปรับตัวให้ อยูใ่ นสังคมทีมีการเปลียนได้ อย่างมีความสุข
3. เพือเสริ มสร้ างจิตสํานึกและความรับผิดชอบของสังคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะเมือจบปี การศึกษาแล้ ว
ลักษณะของกิจกรรม
จัดประชุม อบรม สัมมนา หรื อกิจกรรมทีก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและการ
เปลียนแปลงเจตคติ พฤติกรรมในด้ านการพัฒนาบุคลิก ความเป็ นผู้นํา คุณธรรมจริ ยธรรมหรื อ
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การพัฒนาจิตใจของนิสิต โดยใช้ กลวิธีเ ทคนิคและวิธี การต่าง ๆ เช่น การบรรยาย อภิ ปราย
กระบวนการกลุม่ สัมพันธ์ การสร้ างสถานการณ์จําลอง การศึกษาและปฏิบตั ิศาสนกิจต่าง ๆ เช่น
การฟั งธรรม อยูธ่ ุดงค์ ฯลฯ
4. ด้ านกีฬา
วัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริมให้ นิสิตมีความรู้และทักษะการเล่นกีฬา
2. เพือปลูกฝั งทัศนคติทีดีตอ่ การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายเพือสุขภาพและ
พลานามัย
3. เพือปลูกฝั งความมีนํ *าใจเป็ นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. เพือสร้ างความสามัคคีในหมูน่ ิสิตและอาจารย์ด้วยการเล่นกีฬา
5. เพือช่วยผ่อนคลายความเครี ยด ให้ เกิดอารมณ์แจ่มใสและจิตใจเบิกบาน
6. เพือพัฒนานิสิตในด้ านอารมณ์ สังคม ร่ างกายและจิตใจ โดยใช้ กิจกรรม
กีฬาเป็ นเครื องมือ
7. เพือช่วยเผยแพร่ชือเสียงของสถาบัน
ลักษณะกิจกรรม
ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ งบประมาณส่งเสริ มกิจกรรมนิสิตสนับสนุนกิจกรรมกีฬาใน
2 ประเภท คือ
1. กีฬานันทนาการ สนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์กีฬาเพือให้ นิสิตทัวไปใช้ เล่นกีฬา
เพือนันทนาการ เรี ยนรู้ทกั ษะในการเล่นกีฬาตามความสนใจในเวลาว่าง เป็ นการผ่อนคลายความ
ตึงเครี ยด และออกกําลังกายเพือสุขภาพ และเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ได้ ให้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณสมทบเพื อเป็ นการใช้ จ่ายแก่นิสิตในการเข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ซึงมีการจัดปี ละ 1 ครัง* โดยมหาวิทยาลัยทีมีความพร้ อมและสมัครใจหมุนกันรับเป็ น
เจ้ าภาพในแต่ละปี
นอกจากกีฬาใน 2 ประเภทดังกล่าวแล้ ว ทบวงมหาวิทยาลัยได้ ใช้ งบประมาณ
จากหมวดอืนสนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมแข่งขันกี ฬาอืน ๆ การแข่งขันมหาวิทยาลัยอาเซียน
กําหนดจัด 2 ปี ต่อครัง* และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกมีกําหนดจัด 4 ปี ต่อครัง* เป็ นต้ น
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5. ด้ านสัมมนากิจกรรมนิสิต
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ นิสิต อาจารย์ละบุคลากรฝ่ ายกิจกรรมนิสิตได้ รับทราบแนวนโยบาย
และขอบข่ายของการส่งเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิต รวมทังกฎระเบี
*
ยบต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
ของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
2. เพือแลกเปลียนความคิดเห็น เจตคติ และถ่ายทอดประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมนิสิต
3. เพือร่วมกันพิจารณาแก้ ไขปั ญหา อุปสรรค กําหนดแนวทางของการพัฒนา
และการวางแผนปฏิบตั กิ ิจกรรมนิสิต
4. เพื อส่ ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ แ ละความเข้ า ใจอัน ดี ร ะหว่ า งนิ สิ ต นิ สิ ต กับ
อาจารย์ทีปรึกษาและบุคลากรฝ่ ายกิจการนิสิต
ลักษณะกิจกรรม
จัดอบรม ประชุม สัมมนาทีเกียวกับการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผู้เข้ าร่วมจะต้ อง
ประกอบด้ วยนิสิต อาจารย์ทีปรึกษา ตลอดจนบุคลากรฝ่ ายกิจการนิสิต และการนี *หัวข้ อเรื องของ
การอบรม ประชุม สัมมนา จะต้ องเป็ นเรื องเกียวกับกิจกรรมนิสิต
กล่า วโดยสรุ ป การจัด กิ จ กรรมนัก ศึก ษาก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาตนเองทัง* ทางด้ า น
ร่ างกาย อารมณ์ สัง คม และสติปัญ ญา ที จะนํ าไปสู่การดํารงชี วิตในสัง คมไทย อย่างไรก็ ตาม
แม้ ว่ากิจกรรมนักศึกษาจะมีผ้ ูให้ ความหมายไว้ หลากหลาย แต่ก็มีความหมายคล้ ายคลึงกัน คือ
เป็ นกิจกรรมทีจัดขึ *นโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัย เพือให้ นักศึกษาได้ รับประสบการณ์เพือพัฒนา
ตนเองในด้ านส่วนตัว อารมณ์ สังคม และด้ านวิชาการ ฝึ กทักษะต่าง ๆ ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีความ
ผูกพันต่อเพือนและสถาบัน ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถเลือกเข้ าร่ วมด้ วยความ สมัครใจ
และไม่มีส่วนเกียวข้ องกับคะแนน หรื อหน่วยกิตใด ๆ หรื อผลประโยชน์อืน การดําเนินกิจกรรมต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์และได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็ นการดําเนิน
กิจกรรมทีสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐทีจะส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองได้ อย่างเต็มที
2.3 ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนักศึกษา
แผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้ กําหนด
จุดมุง่ หมายสูงสุดของการพัฒนาอุดมศึกษาไว้ คือ การทําให้ เกิดการพัฒนาทียังยืนและความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมทียึดคนและชุมชนเป็ นศูนย์กลาง ทําให้ คนไทย ก้ าวทัน
โลก สามารถพึงพาตนเองได้ นนั * จึงกําหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาระดับอุดมศึกษาเพือเป็ นแนวทาง
ให้ กบั สถาบันอุดมศึกษาได้ นําไปสู่การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
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นักศึก ษา (สํ า นักงานคณะกรรมการการศึกษาอุด มศึก ษา 2546 : 3) การพัฒ นานักศึก ษาให้
สอดคล้ องกับกรอบ ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษา
ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง กิ จ กรรมที สามารถหล่อ หลอมนัก ศึก ษาได้ ห ลายด้ าน เพื อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นัก ศึก ษาได้ แ สดงความสามารถ ด้ า นการทํ า งานร่ ว มกับ บุค คลอื น การมี โ อกาสได้ ตัด สิ น ใจ
ประสานสัมพันธ์ รู้จกั การเป็ นผู้นําและผู้ตามทีดี การเกิดความมันใจในตนเองจากการฝึ กทักษะ ฝึ ก
การทํางานเป็ นกลุ่ม รู้ จักการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า การใช้ เหตุผลในเชิงจริ ยธรรม การควบคุม
อารมณ์ การเข้ า ถึ ง ชุม ชน ปกครองตนอยู่ใ นระเบี ย บวิ นัย มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมอัน จะนํ า ไปสู่
ความสําเร็ จ ความก้ าวหน้ าในการดําเนินชีวิต สถาบันอุดมศึกษาต้ องสร้ างความแข็ง แกร่ งทาง
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตให้ ยังยืน ดังนัน* จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม นักศึกษา ก็เพือ
พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นกําลังคน (Manpower) โดยการผลิตบัณฑิตเพือตอบสนองทางด้ าน
มาตรฐานวิ ช าชี พ และมาตรฐานวิ ช าการ และตอบสนองความต้ อ งการของการศึก ษา การ
อุดมศึก ษาจึง ต้ องมุ่ง ทัง* ในเรื องการจัดกิ จ กรรมตามหลักสูตร เรื องกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูตรหรื อ
กิจกรรมนอกหลักสูตรควบคู่กนั ไปด้ วย เพราะกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็ นส่วนสําคัญและจําเป็ นใน
การพัฒ นาคุณ สมบัติ และเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในด้ าน ต่าง ๆ ให้ เ กิดขึน* กับ
นักศึกษา นอกเหนือไปจากกิจกรรมการศึกษาตามหลักสูตรในชัน* เรี ยน เพือทีจะทําให้ การศึกษา
สําเร็จเป็ นบัณฑิตทีเพียบพร้ อมไปด้ วยความรู้ ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม
มีคุณ ธรรม และสุขภาพอนามัยแข็ง แรง ที ส่ง ผลไปสู่การเป็ น บัณ ฑิตที มี ความสมบูรณ์ ทัง* ด้ าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ สามารถอยูใ่ นสังคมได้ (จิรวัฒน์ วีรังกร 2546 : 38)
จะเห็นว่าความสําคัญของการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็ นส่วนช่วยให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นา
ตนเอง การสนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมในฐานะเป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดยมี
จุดมุ่งหมายทีส่งเสริ มประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริ มพลานามัย ปลูกฝั ง คุณธรรม
และพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของนักศึกษา เพือให้ เป็ นบัณฑิตทีมีความเจริ ญงอกงามทัง*
ด้ านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ (ทบวงมหาวิทยาลัย 2543 : 6) ได้ กําหนดมาตรการและกลไก
หลักในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไว้ 4 ข้ อ ดังนี *
1. จัดกิจกรรมควบคูก่ บั การเรี ยนการสอน กิจกรรมงานบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน และ
กิจกรรมงามทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพือให้ บณ
ั ฑิตมีโลกทัศน์กว้ างขวาง
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพือให้ การ
ดําเนินงานคล่องตัว และเกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายอย่างจริงจัง
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3. กิจกรรมเสริ มหลักสูตรในเชิงพัฒนาและสร้ างสรรค์ ควรได้ รับการสนับสนุน ส่วน
กิจกรรมทีไม่เอื *อต่อการเสริมหลักสูตร ไม่ควรได้ รับการสนับสนุน เช่น การรับน้ องใหม่ที รุนแรง ควร
ได้ รับการแก้ ไขโดยเร่งด่วน
4. กิจกรรมหอพักในมหาวิทยาลัย ควรเป็ นกิจกรรมทีพัฒนานักศึกษาในหลาย ๆ ด้ าน
จุดมุ่งหมายและหลักการสําคัญของการจัดกิจกรรมนักศึกษาจะต้ องเป็ นกิจกรรมที
ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองจากการเข้ าร่วมกิจกรรม และการเรี ยนรู้ จะสัง
สมในตัวนักศึกษาจนเกิ ดเป็ นคุณ ลักษณะเฉพาะของแต่ล ะบุคคล งานกิ จ กรรมนักศึก ษามี ผ้ ูที
เกียวข้ อง คือ นักศึกษา สโมสรนักศึกษา เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านงานกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์
ทีปรึกษาและผู้บริหารสถาบัน บุคคลกลุม่ นี *ต้ องมีความเข้ าใจซึงกันและกัน และหาจุด ร่วมได้ จึงจะ
ทําให้ ง านกิ จกรรมนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึงถื อได้ ว่าผู้บริ หารและผู้ปฏิ บัติ หน้ าที ด้ าน
กิจกรรมนักศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็ จของกิจกรรมแต่ละโครงการ ในปั จจุบนั เป็ นที
ยอมรับกันว่ากิจกรรมเป็ นเครื องมือทีจะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์ในการทํางานร่ วมกับ
ผู้อืนได้ เรี ยนรู้ บทบาทหน้ าที ของตนเอง เสริ มสร้ างความเป็ นประชาธิ ปไตย รู้ จักรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อืน และสังคม ได้ มีโอกาสในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมทีดี ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
บัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพ (ปราโมทย์ โชติมงคล 2541 : 14)
สมชาย เวชกรรม (2542 : 110 – 111; อ้ างอิงจาก สําเนาว์ ขจรศิลป์ 2538) ได้ สรุป
ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาไว้ ดงั นี *
1. ความสําคัญต่อนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาสามารถตอบสนองความสนใจ และความต้ องการของนักศึกษา
ในด้ านต่าง ๆ กิจกรรมจึงมีความสําคัญต่อตัวนักศึกษาดังนี *
1.1 กิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และนันทนาการ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกายและความสนใจ ช่ว ยให้ นัก ศึก ษามี โ อกาสใช้ พ ลัง
ร่างกาย และความคิด กระทําในสิงทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
1.2 กิ จ กรรมนักศึกษา ทํ าให้ เ กิ ดความสมดุล ในด้ านความรู้ ความสนใจของ
นักศึกษาไปประยุกต์ใช้ กบั กิจกรรมได้ อย่างเหมาะสม
1.3 การจัด กิ จ กรรมทํ า ให้ นัก ศึก ษาได้ มี โ อกาสแลกเปลี ยนความคิด เห็ น และ
เปลียนบรรยากาศ
1.4 การจัด กิ จ กรรมทํ าให้ นัก ศึกษามี โ อกาสพัฒ นาตนเอง ทัง* ด้ า นสติปัญ ญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ
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1.5 การจัดกิ จ กรรมทํ าให้ นักศึกษาเสริ ม สร้ างประสบการณ์ และค้ นหาอาชี พ
งานอดิเรกทีเหมาะสมกับตนเอง
1.6 การทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ทําให้ นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง
2. ความสําคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา เป็ นกระบวนการทางการศึกษาทีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
ทีใช้ พัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบุคคลทีสมบูรณ์ทงั * ทางด้ านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และ
จิต ใจ ทํ า ให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาบรรลุเ ป้ าหมายในการจัด การศึก ษา และการจัด กิ จ กรรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นการช่วยให้ สถาบันอุดมศึกษาได้ ทําหน้ าทีในด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้ สมบูรณ์ยิงขึ *น กิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ยังช่วยเผยแพร่ ชือเสียง
และเกียรติคณ
ุ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ อย่างดี
3. ความสําคัญต่อประเทศ
ในแต่ล ะปี นักศึกษาได้ ทํากิ จ กรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ เ ชิง ออกค่ายอาสาพัฒ นา
ชุม ชน ได้ ส ร้ างถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น ห้ องเรี ยน ประปา สะพาน ด้ านวิช าการได้ ออกไปให้
ความรู้ ต่าง ๆ เกียวกับงานอาชีพ ด้ านศิลปวัฒนธรรมได้ มีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุ งพัฒนา
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ด้ านกีฬา ช่วยให้ เยาวชนของชาติมีร่างกายพลานามัย
สมบูร ณ์ จะเห็ นว่ากิ จ กรรมนักศึกษามี ประโยชน์ ต่อตัวนักศึกษา หากจัดกิ จ กรรมนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับการอบรมเลี *ยงดู กิจกรรมก็จะมีอนุภาพในการพัฒนานักศึกษาให้ มี
คุณภาพตามทีได้ กําหนดไว้
อาจสรุ ปได้ ว่า การจัดกิ จกรรมนักศึกษาทีถูกต้ องและเหมาะสมนัน* จะช่วยพัฒนา
นักศึกษาได้ ในด้ านวิชาการ วิชาชีพ และสติปัญญา ด้ านสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาการ
ในตัวนักศึกษา และฝึ กการเป็ นผู้นําและการใช้ ชีวิตในระบบประชาธิปไตย เกิดความรักสถาบันและ
รักการให้ บริ การแก่ชุมชน ช่วยให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ เป็ นบุคคลทีมี
คุณภาพ สามารถออกไปใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข จะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้ สามารถแข่งขันกับประเทศได้

3. ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษาเป็ นกิจกรรมทีนักศึกษาได้ ร่วมกันปฏิบตั ิ ซึงกิจกรรมนักศึกษามี
อย่างหลากหลาย และได้ จัดเป็ นประเภทเพือให้ นักศึกษาสามารถร่ วมกิจกรรมตามทีตนเองชอบ
นักวิชาการทางด้ านกิจกรรมนักศึกษาได้ แบ่งประเภท ได้ ดงั นี *
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ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 6 – 9) ได้ กําหนดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาออกเป็ น
6 ประเภท คือ
1. กิจกรรมด้ านการปกครอง มีห้องปฏิบตั ิการเพือให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกการเป็ นผู้นํา ฝึ ก
การทํางานร่วมกัน เป็ นตัวแทน เป็ นผู้ประสานงานและสือสารข่าวระหว่างคณาจารย์ ผู้บริ หาร และ
นักศึกษา ให้ บริการแก่เพือนนักศึกษาทังหมดในเรื
*
องทีเกียวข้ องกับผลได้ ผลเสียของนักศึกษา
2. กิจกรรมด้ านวิชาการ เป็ นกิจกรรมทีเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ
ให้ แ ก่ นัก ศึก ษา โดยการผสมผสานหลัก สูต รและกิ จ กรรมนอกหลัก สูต รเข้ า ด้ ว ยกัน เพื อช่ว ย
เสริมสร้ างประสบการณ์ให้ แก่นกั ศึกษามากยิงขึ *น
3. กิจกรรมด้ านกีฬา เป็ นกิจกรรมทีพัฒนานักศึกษาในด้ านร่ างกาย จิตใจ ตลอดจน
ทักษะในการกีฬา
4. กิจกรรมด้ านอาสาพัฒนา เป็ นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รวมทังกิ
* จกรรมทีศึกษา
ปั ญหาสังคม และแหล่งเสือมโทรม กิจกรรมประเภทนี *ทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรงทีอาจ
ทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในสภาพทีแท้ จริงได้
5. กิ จ กรรมด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ นกิ จ กรรมที ส่ ง เสริ มความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ นกั ศึกษาได้ ทํานุบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. กิจกรรมด้ านการเมือง เป็ นกิจกรรมทีสอนให้ นกั ศึกษารู้ ถึงเหตุการณ์ของโลกและ
สังคม
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 11) ได้ แบ่งประเภทของกิจกรรมนักศึกษาเป็ น 6 ลักษณะ
ดังนี *
1. กิจกรรมส่วนกลาง ได้ แก่ องค์การนักศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมวิชาการ ได้ แก่ ชมรม หรื อชุมนุมทางวิชาการ เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ
ชมรมคอมพิวเตอร์
3. กิจกรมกีฬา ได้ แก่ ชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมกรี ฑา เป็ น
ต้ น
4. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ได้ แก่ ชมรมศิลปะหรื อชมรมวัฒนธรรม เช่น ชมรม ดนตรี
ไทย และชมรมอีสาน เป็ นต้ น
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ได้ แก่ ชมรมเพือการช่วยเหลือสังคม เช่น ชมรมค่าย
อาสาและชมรมอนุรักษ์ฯ เป็ นต้ น
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6. กิ จกรรมนันทนาการ ได้ แก่ กิ จกรรมเพือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การ
สังสรรค์ การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาเพือสุขภาพ และการเล่นกีฬาเฮฮา เป็ นต้ น
สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538 : 127 – 128) ได้ กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไว้
ว่า กิจกรรมนักศึกษาแบ่งออกตามลักษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท ดังนี *
1. กิจกรรมส่วนกลาง เป็ นกิจกรรมทีจัดขึ *นเพือเป็ นศูนย์รวมของนักศึกษา และยัง
เป็ นฝ่ ายควบคุมและสนับสนุนกิจกรรมส่วนอืน ๆ อีกด้ วยโดยทัว ๆ ไปกิจกรรมประเภทนี *จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หารและสภานักศึกษา ซึงทําหน้ าทีนิติบญ
ั ญัติ องค์กรกิจกรรม
ประเภทนี * ได้ แก่ องค์การนักศึกษา ศูนย์นกั ศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมวิชาการ เป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีมุ่งเพิมพูนความรู้ และประสบการณ์
ทางด้ านวิชาการให้ แก่นกั ศึกษา
3. กิจกรรมทางด้ านกีฬา เป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนานักศึกษาในด้ านร่างกายและจิตใจ
ตลอดจนทักษะในการเล่นกีฬา การฝึ กซ้ อมกีฬา นอกจากนี *จะทําให้ นกั ศึกษาเกิดทักษะในการเล่น
กีฬา และความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ ว ยังทําให้ นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง นอกจากนี *การ
แข่งขันกีฬายังเป็ นการฝึ กให้ นกั ศึกษามีนํ *าใจเป็ นนักกีฬาด้ วย
4. กิ จ กรรมด้ า นศิล ปวัฒ นธรรม เป็ นกิ จ กรรมที ส่ง เสริ ม ความรู้ ประสบการณ์ ใ ห้
นักศึกษาทางด้ านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเกียวกับศาสนา ศิลปะการแสดง ศิลปะการพูด
และดนตรี
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นกิจกรรมทีนักศึกษากระทํา เพือช่วยเหลือผู้อืน
หรื อสร้ างถาวรวัตถุ และการให้ การศึกษาแก่ประชาชนในด้ านอาชีพ ด้ านสาธารณสุข เพือช่วย
ประชาชนในชนบท หรื อประชาชนในเมืองทีอยูใ่ นแหล่งเสือมโทรมมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดีขึ *น
6. กิจกรรมทางด้ านนันทนาการ เป็ นกิจกรรมทีจัดขึ *น เพือให้ เกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินแก่นกั ศึกษากิจกรรมประเภทนี * ได้ แก่การจัดงานสังสรรค์ การจัดงานตามประเพณี
ท้ องถินหรื อการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้ น
7. กิ จ กรรมด้ า นการเมื อ ง เป็ นกิ จ กรรมที นัก ศึก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ
แสดงออกซึงอาจเป็ นการคัดค้ าน หรื อสนับสนุนต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของสังคม
ฝากจิ ต คุณุ รั ต น์ (2545 : 49) ได้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมนัก ศึก ษาว่ า
ต้ องกํ าหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาทีมุ่งเน้ นด้ านการเสริ มสร้ างกิจกรรมเพือพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม กิ จ กรรมวิ ช าการเพื อเสริ ม การศึก ษา กิ จ กรรมกี ฬ าเพื อสุข ภาพและความมี นํ า* ใจ
และระดมสรรพกําลังจากคณาอาจารย์ให้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างการผสมผสานการ

24

ดําเนินงานระหว่างวิช าการกับกิ จกรรมนักศึกษาให้ เ ป็ นรู ปธรรมที ชัดเจน รวมทัง* เสนอแนวทาง
เพือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
อาจสรุ ปได้ ว่า ประเภทของกิจกรรมนักศึกษาอาจแบ่งได้ ตามลักษณะของกิจกรรม
ทีนักศึกษาจัดขึ *น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนานักศึกษาให้ ครบทุกด้ าน และรูปแบบของกิจกรรม
ทีจัดขึ *นนัน* ต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนัน* ๆ และสรุ ปประเภทของ
กิจกรรมได้ รวม ๆ คือ กิจกรรมด้ านวิชาการ ทีมุง่ เพิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
ควรมี ก ารผสมผสานหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รเข้ าด้ วยกั น เพราะการจั ด
กิ จ กรรมมี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า งอาจารย์ และนัก ศึก ษา ซึงเป็ นส่ว นก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬา เป็ นอีกประเภทหนึงทีมีความสําคัญมากกับตัวนักศึกษาทีจะมุ่ง
พัฒ นานัก ศึก ษาในด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ ตลอดจนทัก ษะในด้ า นกี ฬ า ซึ งกิ จ กรรมด้ า นนี น* ิ ย ม
แพร่หลายในหมู่นกั ศึกษา กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านนี *จะมุ่งส่งเสริ มความรู้ ประสบการณ์
ช่วยให้ นักศึกษาได้ มี โอกาสสัม ผัส กับศิล ปวัฒ นธรรมด้ วยการปฏิ บัติจ ริ ง กิ จ กรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม พัฒนานักศึกษาด้ านการทํางานเป็ นทีม และ
ทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรง
3.1 การดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา
การจัด การศึ ก ษาในปั จ จุบัน ได้ เ น้ น กระบวนการทางการศึก ษา 2 ประเภท คื อ
การจัดการศึกษาในชันเรี
* ยนและการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้
ดําเนินกิจกรรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมตามความชอบ ความสนใจ ความถนัด ช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา
ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้ างสรรค์กิจกรรมได้ อย่างเต็มที โดยไม่มีการบังคับให้
นักศึกษาต้ องเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม เน้ นความสมัครใจของนัก ศึกษาเป็ นสํ าคัญ
การกํ าหนด
นโยบายการพัฒนานักศึกษาทีชัดเจน มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีคณ
ุ ภาพ
ให้ นักศึกษาสามารถเล่าเรี ยนจนจบหลักสูตรเป็ นบัณฑิตทีมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” เป็ นมนุษย์ทีมี
ความสมบูรณ์ พ ร้ อมทัง* ร่ า งกาย จิตใจ สติปัญ ญา มี จ ริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํ ารงชี วิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ กิ จ กรรมนักศึกษามี ส่วนสํ าคัญ ในการเสริ ม เติม เต็ม ให้ กับนักศึกษา
(มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543 : 53)
จากหลัก การในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนัก ศึก ษาได้ ถูก ทิ ศ ทาง และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและส่งเสริ มการจัดกิจกรรม (วรเดช จันทรศร 2545 : 6 – 7)
ได้ ให้ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาดังนี *
1. พัฒนานักศึกษาให้ มี คุณ ลักษณะที พึงประสงค์มี คุณ ภาพและศักยภาพในการ
พัฒ นาและแข่ง ขันในสังคมโลก ด้ วยการพัฒ นากิ จ กรรมนักศึกษาให้ หลากหลายและน่าสนใจ
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ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ส่งเสริ มความสามารถในการสือสารทางภาษาและเทคโนโลยี สร้ าง
แหล่งเรี ยนรู้ทีมีคณ
ุ ธรรม
2. ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการ สนับสนุนปั จจัยทีสร้ างความพร้ อมทังด้
* านร่ างกาย
และจิตใจของนักศึกษา
3. สร้ างสรรค์ความรู้ ปรับปรุ งหลักสูตรทีเอื *อต่อการพัฒนานักศึกษา เน้ นการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์จริง บูรณาการหลักสูตรการเรี ยนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา
จากผลการสรุ ปประชุม สัม มนาโครงการ “บนเส้ นทางความก้ าวหน้ า สู่โ ลกทรรศ
นักบริ หาร ในการดําเนินกิ จกรรมควรเป็ นความรับผิดชอบและเป็ นหน้ าที ของนักศึกษา องค์กร
นักศึกษา นักศึกษาองค์กรกลาง สํ าหรั บสถาบันการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
ต้ องการเห็น รู ปแบบและลักษณะกิ จ กรรมที สามารถพัฒ นาวิ สัยทัศ น์ สอนให้ นัก ศึกษาคิดเป็ น
วางแผนเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น เน้ นการทํางานเป็ นทีม สร้ างความสามัคคี พัฒนาคุณธรรมและ จิตใจ
ไม่ล ะทิ ง* กิ จ กรรมเพื อสัง คม (บริ ษั ท ตรี เ พชร อี ซู ซุเ ซลล์ จํ า กัด 2542 : 3) ในการส่ง เสริ ม และ
สนับ สนุน การจัด กิจ กรรม สถาบัน อุด มศึก ษาต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ อย่า งเต็ม ที ทั *งทางด้ า น
งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมอย่างทัวถึง ให้ วางนโยบายที เป็ นรู ปธรรม
และมีการประสานงานทีดีระหว่างผู้บริ หาร อาจารย์ และนักศึกษา เพื อให้ งานกิจกรรมนักศึกษา
เป็ นทีน่าสนใจ เกิดแรงจูงใจต่อนักศึกษา โดยอาจารย์ผ้ ูสอนและอาจารย์ทีปรึ กษาด้ านกิจกรรม
ควรสร้ า งบรรยากาศที ดี เพื อให้ น กั ศึก ษาเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมอย่า งสมํ าเสมอ และนัก ศึก ษาได้
มีโ อกาสในการวางแผนกิจ กรรมที ดี (อัม พา ชองทุม มิน ทร์ 2542 : 96 – 97) การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม สถาบันอุดมศึกษาควรมีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม
เป็ นประจํ า ทุก ปี เพื อวางนโยบายและกํ า หนดกรอบการจัด กิจ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
พัฒ นาการอุดมศึกษา และจัดสรรงบประมาณตามแผนที กําหนดได้ อย่างเหมาะสม จัดอบรม
อาจารย์ที ปรึ ก ษากิจ กรรมและบุค ลากรที เกี ยวข้ อ งให้ เ ห็น ถึง ความสํา คัญ และเข้ า ใจบทบาท
หน้ า ที การปฏิบ ตั ิง านด้ า นกิจ กรรมนัก ศึกษามีก ารส่ง เสริ ม และสนับสนุน การจัด กิจ กรรม โดย
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของการเข้ าร่ วมกิจกรรม สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรม
ให้ หลากหลาย และเป็ นกิจกรรมทีสร้ างสรรค์ โดยเน้ นนวัตกรรมที มีคณ
ุ ค่าทางการศึกษาและ
อาชีพ โดยเฉพาะ ควรเป็ นกิจ กรรมที ส่ง เสริ ม ความรู้ แ ละประสบการณ์ท างอาชีพ และเน้ น ให้
นักศึกษาคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น (อาทิตย์ เสาธงใหญ่ 2545 : 93 – 94)
ฝากจิ ต คุณุรัต น์ (2545 : 83) ได้ ทํ าการวิจัย แนวทางการพัฒ นาการจัดกิ จ กรรม
นักศึกษา พบว่า ความต้ องการของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมและ รายด้ าน
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อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การได้ รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสถานทีจัดกิจกรรมการมี
รูป แบบการสรุป และประเมิน ผลการจัด กิจ กรรมและการได้ ร ับ งบประมาณการจัด กิจ กรรม
ทีเพียงพอ
จากหลักการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้วิจยั ขอเสนอแนวคิดเกียวกับการพัฒนา
นักศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการในระดับต่าง ๆ นําไปสู่ความเจริ ญของการกําหนดวิถี
ชีวิตของตนเอง การควบคุมรับผิดชอบในตนเอง ซึงเป็ นผลให้ มีพฤติกรรมอันมีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนานักศึกษาไม่ใช่หน้ าทีของอาจารย์ผ้ สู อน ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย หรื อบุคลากร กลุ่มใด
กลุ่มหนึงเท่านัน* แต่เป็ นหน้ าทีของทุกฝ่ ายจะต้ องร่วมมือกัน โดยถือเป็ นหน้ าทีของการพัฒนา
กระบวนการต่อเนือง การพัฒนาจะเป็ นไปได้ มาก ถ้ านักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ เจ้ าหน้ าที
ทีเกียวข้ องทํางานร่วมกัน
3.2 ประโยชน์ ทีได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
จากการสรุ ปผลการสํารวจข้ อมูลพืน* ฐานด้ านกิจกรรมนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย
ได้ กล่าวถึงประโยชน์ทีได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไว้ ว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการ
เข้ าร่วมกิจกรรมมากทีสุด คือ การปรับตัวเข้ ากับผู้อืน หาประสบการณ์ในการทํางานกับผู้อืน อันดับ
รองลงไปคือ การเรี ยนรู้ การทํางานเป็ นทีม การเรี ยนรู้ การทํางานอย่างเป็ นระบบ การสร้ างความ
สามัคคีในหมู่คณะ การปรับปรุ งบุคลิกภาพ การใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ การเป็ นผู้นําและผู้
ตามทีดี (ทบวงมหาวิทยาลัย 2537 : 86) ซึงสอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช ทีได้ กล่าวถึงการเข้ า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ นักศึกษาทีทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประโยชน์ในด้ านต่าง
ๆ (ธิดารัตน์ บุญนุช 2543 : 3 – 6) ดังนี *
1. ด้ านวิชาการและสติปัญญา กิจกรรมนักศึกษาเป็ นส่วนเสริ มและสนับสนุนการ
เรี ยนในชัน* เรี ยน การจัดกิจ กรรมได้ ดีก็จ ะสามารถนําเอาความรู้ จากชัน* เรี ยนมาประยุกต์เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมนอกชันเรี
* ยนได้ จะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ ความรู้และประสบการณ์จากชันเรี
* ยน
2. ด้ านสังคม กิจกรรมนักศึกษาช่วยสอนและฝึ กทักษะพิเศษในการติดต่อกันในสังคม
ช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดความเข้ าใจถึงอิทธิ พลและแรงผลักดันของสังคม และวัฒนธรรมต่อทัศนคติ
ความต้ องการพื น* ฐานด้ านการสนับสนุนคุ้นเคย การคบหาสมาคมพบได้ ในกิจกรรม นักศึกษา
กิจกรรมเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารทีมีคา่ ยิงของการใช้ ชีวิตในสังคม
3. ด้ า นการอยู่ร่ ว มกัน กิ จ กรรมช่ ว ยให้ นัก ศึก ษาได้ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน เอง ช่ว ยให้
นัก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง การอยู่ร่ ว มกัน ทํ า งานร่ ว มกัน ประชุ ม ร่ ว มกั น ฝึ กหัด ประสานงานกั น
แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน นอกจากนี *กิจกรรมยังช่วยให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
กลุม่ พัฒนาความเข้ าใจต่อคนอืนทีลึกซึ *ง
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4. ด้ านพัฒนาการในตัวนักศึกษา กิจกรรมเป็ นสิงทีช่วยงานในด้ านพัฒนาการของ
นัก ศึก ษาให้ บ รรลุผ ล จากการที ทราบลัก ษณะและภูม ิห ลัง ของนัก ศึก ษาเกี ยวกับ ความสนใจ
สุขภาพร่างกาย และพื *นฐานทางสังคม ก็สามารถทีจะจัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาของ
นักศึกษาในแต่ละขันได้
* ช่วยนักศึกษาในการปรับตัว ฝึ กฝนตนเองเพือชีวิตในอนาคต
5. ฝึ กการเป็ นผู้นํ า และการใช้ ชี วิ ต ในระบบประชาธิ ป ไตย กิ จ กรรมช่ว ยเตรี ย ม
นักศึกษาเพือการมีชีวิตในสังคม และได้ เรี ยนรู้การเป็ นพลเมืองดี มีโอกาสพัฒนาความเป็ นผู้นําและ
ผู้ตามทีดี
6. เกิ ด การรั ก สถาบันและรั กการให้ บริ การชุม ชน กิ จ กรรมเปิ ดโอกาสให้ เ กิ ด การ
รวมตัวกันเป็ นเอกภาพในสถาบัน ช่วยให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ู จกั ทีมีส่วนให้ แก่สถาบันชุมชนทีตนอยู่ร่วม
ด้ วย นําไปสูก่ ารให้ กบั สังคม
7. ระบายพลัง ของนัก ศึก ษา กิจ กรรมช่ว ยให้ น กั ศึก ษาใช้ เ วลาว่า งไปในทาง
สร้ างสรรค์ โดยผู้บริ หารและอาจารย์ต้องให้ ความสําคัญของกิจกรรมด้ วย
จะเห็นว่านักศึกษาทีเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยเหตุผลเพือหาประสบการณ์ในการทํางาน
ร่วมกับผู้อืน และทําประโยชน์ให้ กบั สังคม และพัฒ นาตนเองด้ านความรู้ ความสามารถในด้ าน
ต่าง ๆ ซึง ธาริ ณี สุขจิตต์ ได้ ทําการวิจยั เกียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาทีเป็ นกรรมการ บริ หาร
ชมรม ต่อการได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ในแต่ละด้ านโดยรวมนักศึกษาได้ รับประโยชน์ในระดับมาก ทั *งนี *อาจเป็ น
เพราะนักศึกษาทุกกลุ่มต่างเห็นว่าชมรมกิจ กรรมของมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก หลากหลาย
พอที จะตอบสนองความต้ องการของนักศึกษาได้ และมีรุ่นพี ได้ ใ ห้ คํา ชี *แนะในการทํา กิจ กรรม
ปั จจัยดังกล่าวจึงเป็ นส่วนสนับสนุนให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ด้านการทํางาน ร่วมกับผู้อืน
รู้ จ กั หน้ า ที ความรับ ผิด ชอบในการทํ า งาน รู้ จ กั บทบาทของการเป็ นผู้นํา และผู้ต าม ที ดี รู้ จ กั
มารยาท รู้ จกั ควบคุมภาวะอารมณ์ของตนเอง มองเห็นจุดด้ อยของตนเองภายหลัง การดําเนิน
กิจกรรม นักศึกษาจึงรู้ สึกว่าได้ รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมนักศึกษามากใน ทุก ๆ ด้ าน
(ธาริ ณี สุขจิตต์ 2544 : 64 – 65) ซึงสอดคล้ องกับ ฝากจิต คุณุรัตน์ ทีได้ กล่าวถึง ประโยชน์ที
ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจ กรรม คือ นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ดี นักศึกษามีความ
เสียสละอุทิศตนเพือประโยชน์สว่ นรวม และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี (ฝากจิต คุณรุ ัตน์ 2545 : 84)
สรุ ปได้ ว่า ประโยชน์จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาจะช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้
พัฒ นาตนเองในด้ า นสติ ปั ญ ญา ร่ า งกาย สัง คม อารมณ์ และจิ ต ใจ ที ส่ ง ผลต่อ การพัฒ นา
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บุคลิกภาพ และได้ รับหลักการในการดําเนินชีวิตและการทํางานร่ วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข
เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม
3.3 นโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 8) กระแสการเปลียนแปลงของโลกทีส่งผลกระทบต่อ
สัง คมไทยมากทีสุด คือ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทํ าให้ การติดต่อสื อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและ
ไร้ ขี ด จํ า กั ด จากการเปลี ยนแปลงดัง กล่ า วทํ า ให้ การเตรี ย มนัก ศึ ก ษาเพื อให้ เป็ นบุ ค คลที มี
ความสําคัญต่อการสร้ างสรรค์สงั คม โดยกําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาเพือให้ เป็ นบัณฑิตทีมี
คุณ ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม มีสติปัญญา ใฝ่ การเรี ยนรู้ นึกคิดอย่างเป็ นระบบ มีจิตสํานึกและ ศักยภาพ
ในการสร้ างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็ นผู้นํา ยึดมันในระบอบประชาธิปไตย มีวินยั รับผิดชอบต่อ
ตนเอง และเอื *ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้ องถิน สุขภาพดี และมี
ความเป็ นสากล เพือให้ แนวทางการพัฒนานักศึกษามีนโยบายทีชัดเจนและเป็ นแนวทางในการ
พัฒ นานักศึก ษาระดับอุดมศึก ษา (ทบวงมหาวิ ทยาลัย 2545 : 1) จึง ได้ กํา หนดนโยบายและ
แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาดังนี *
1. การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก ใช้ เวลาว่ า งให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการบํ า เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์อาสาพัฒนาชนบท
2. ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาสนใจและฟื น* ฟู ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติ
3. ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์อนั ก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในสภาพ
แท้ จริงของสังคมทังในเมื
*
องและชนบท ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาเมือสําเร็จการศึกษาแล้ ว
4. เพือส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดีงามระหว่างนักศึกษา ประชาชน และผู้ทีเกียวข้ อง
ในหน่วยงานต่าง ๆ
5. เพือช่วยให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ู จกั ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพของสังคมทีเป็ นจริ ง ตลอดจน
สํานึกถึงความรับผิดชอบ ทีมีตอ่ สังคมโดยเฉพาะเมือสําเร็จการศึกษาแล้ ว
6. เพือเสริ มสร้ างให้ นักศึกษามีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ และรู้ จักเสียสละ
เพือส่วนรวม
7. เพือส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้นําและผู้ตามทีดี และมีความสามารถโดยการรู้ จัก
ทํางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
จากนโยบายการส่ง เสริ มกิจ กรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้ องยึดหลักการจัด
กิจกรรมนักศึกษาตามกรอบโดยเน้ นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทุกด้ าน ทังด้
* านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และจิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนส่งเสริ มค่านิยมทีดีของนักศึกษา นักศึกษาควร
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ได้ รับการแนะนําในการเข้ าร่ วมกิจกรรมให้ เหมาะสมกับความถนัดของตน ช่วงการจัดกิจกรรมควร
ใช้ นอกเวลาเรี ยน ลักษณะกิจกรรมต้ องมีการสร้ างเสริ มโดยอาศัยพื *นฐานจากความต้ องการของ
นักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหลัก และกิ จ กรรมต่าง ๆ ควรได้ รับความเห็นชอบร่ วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีปรึ กษา การดําเนินการใด ๆ ต้ องไม่ขดั กับระเบียบ ข้ อบังคับ
ของสถาบันและกฎหมายบ้ านเมือง (จิรวัฒน์ วีรังกร 2545 : 67 – 68 อ้ างอิงจาก วัลลภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา 2538 : 70)
ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 1 – 2) ได้ กําหนดรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาทีควรจะได้
ดําเนินการได้ ดงั นี *
1. กิจกรรมเพือเทิดพระเกียรติ
2. กิจกรรมทีนําไปสู่การสร้ างเครื อข่ายกับสถานประกอบการและชุมชน เพือสร้ าง
ประสบการณ์จริงในชีวิตและวิชาชีพ
3. กิจ กรรมช่วยเหลือสัง คม เช่น การรวมพลัง เพือต่อต้ านยาเสพติดและโรคเอดส์
โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์
4. กิจกรรมก่อเกิดจริ ยธรรม คุณธรรม ระเบียบวินยั ความซือสัตย์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถิน
5. กิจกรรมทีสร้ างเสริ มสุขภาพทังร่* างกายและจิตใจ ได้ แก่ การออกกําลังกาย การ
เล่นกีฬา การละเว้ นสิงเสพติด การฝึ กสมาธิ และการพัฒนาจิตใจ
6. การสร้ างเครื อข่ายขององค์กรนักศึกษาเพือช่วยสังคมไทยไปสู่สงั คมทีเข้ มแข็ง และ
มีคณ
ุ ภาพในการพัฒนานักศึกษา
จากนโยบายและแนวทางการจัดกิ จ กรรมนักศึกษาดัง กล่าว เป็ นการส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ ส ถาบันอุดมศึกษาได้ มี แนวทางการพัฒ นาบัณ ฑิตให้ มี คุณ ภาพ และเป็ นป้าหมาย
สําคัญในการจัดการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั จําเป็ นอย่างยิงทีต้ องเน้ นการพัฒนาทังด้
* านแนวความคิด เจตคติ
ทัศนคติ พฤติกรรม ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ เพือจะสร้ างและ หล่อ
หลอมให้ เป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ภาพ คือ เป็ นคนดีและคนเก่ง สามารถออกไปใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่าง
มีความสุข และเตรี ยมพร้ อมในการเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน

30

3.4 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
สภาพการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในปั จจุบนั มีปัญหาอยู่หลายประการ ทัง* ในด้ าน
รูปแบบและด้ านเนื *อหารวมไปถึงปั ญหาด้ านบุคลากร ตัวนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ผู้บริ หาร ที
ยัง ขาดบูร ณาการหลัก การพัฒ นานัก ศึก ษาที แท้ จ ริ ง และปั ญ หาเกี ยวกับ การดํ า เนิ น กิ จ กรรม
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนมากจะพบปั ญหาด้ านการขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนเงิน
สนับ สนุน กิ จ กรรมนัก ศึก ษา ขาดนโยบายในการพัฒ นากิ จ กรรมนัก ศึก ษาที แน่น อน ขาดการ
ประสานงานระหว่างฝ่ ายวิชาการกับฝ่ ายกิจการนักศึกษา ปั ญหาทีเกิดขึ *นในการจัดกิจกรรม ขาด
แรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม กิจกรรมไม่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา กิจกรรมไม่ สอดคล้ อง
กับความเป็ นจริ งของสังคม ขาดการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมจํานวนน้ อย ในบาง
กลุ่มขาดการใช้ พลังกลุ่ม ขาดความร่ วมมือจากอาจารย์ในการให้ คําปรึ กษาในการร่ วมกิจกรรม
ขาดประสิทธิ ภาพในการประสานงานกับหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง การจัดกิจกรรมไม่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ขันตอนการจั
*
ดกิจกรรมไม่ชดั เจน นโยบายการสนับสนุนกิจกรรมไม่ชดั เจน ขาดการ
ประเมิ น และติ ด ตามผลที เหมาะสม ขาดการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนการดํ า เนิ น งาน
(ทบวงมหาวิทยาลัย 2543 : 13 – 14) สภาพปั ญหาทีเกิดขึน* เกี ยวกับการเข้ าร่ วม กิจกรรมของ
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมจํานวนน้ อย ทําให้ การจัด กิจกรรมไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีตังไว้
* ทังที
* กิจกรรมนันเป็
* นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา แต่นกั ศึกษาให้ ความสนใจน้ อย ซึง
เป็ นปั ญหาสําคัญในปั จจุบนั นี * (สัมฤทธิp ใจดี 2544 : 2) จากการประเมินผล กิจกรรมนักศึกษา ทํา
ให้ ทราบปั ญ หาและอุปสรรคทัง* ที เป็ นปั ญ หาจากการจัดและการดําเนิ นงานกิ จ กรรมนักศึกษา
ปั ญหาจากอาจารย์ทีปรึกษา ปั ญหาจากอาจารย์และนักศึกษาทัวไป และปั ญหาด้ านงบประมาณ
และสิงอํานวยความสะดวก ปั ญหาดังกล่าวเป็ นอุปสรรคทีทําให้ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไปได้
ไม่ไกลเท่าทีควร และปั ญหาอีกส่วนหนึงทีมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 2544 : 10) คือ
1. นโยบายของรัฐไม่ได้ ให้ ความสําคัญเรื องการพัฒนานักศึกษาอย่างจริ งจัง ไม่ได้
กําหนดค่านํ *าหนักของกิจกรรมและวิชาการอย่างชัดเจน งบประมาณทีสนับสนุนไม่เหมาะสม
2. ผู้บริหารสถาบันไม่ให้ ความสําคัญในเรื องกิจกรรม
3. อาจารย์ผ้ สู อนฝ่ ายวิชาการ ไม่แบ่งเวลาและไม่ให้ ความร่วมมือกับฝ่ ายกิจกรรม
4. นักศึกษาไม่เข้ าใจ Concept ของงานกิจกรรมอย่างแท้ จริง
5. อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษามีน้อย และขาดการพัฒนาองค์ความรู้
6. โครงสร้ างการบริหาร ทําให้ แบ่งแยกเป็ นฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายกิจกรรมออกจากกัน
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7. ขาดแรงจูงใจ
8. งบประมาณด้ านกิจกรรมกับวิชาการไม่ทดั เทียมกัน
9. ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ นกั ศึกษาทราบถึงผลประโยชน์ของการเข้ าร่ วมหรื อจัด
กิจกรรม
10. สังคมไม่สนับสนุนคนทํากิจกรรม ไม่ได้ รับการยอมรับ แต่ปัจจุบนั เริมเปลียนแล้ ว
11. ครอบครัวไม่สนับสนุนให้ นกั ศึกษาทํากิจกรรม
12. สือไม่สง่ เสริมความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา
13. ขาดการสร้ างบรรยากาศในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
โสภณ อรุณรัตน์ (2542 : 70 – 71) ได้ ทําการวิจยั สภาพปั ญหาและความต้ องการใน
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการรับรู้ ของ
นักศึกษาเกียวกับการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา พบว่า อยู่ในระดับน้ อยทุกด้ าน ส่วนหนึง คงเป็ นผล
มาจากการจัดกิจกรรมทีจัดขึ *นเป็ นโครงการเดิม ๆ ทีเคยจัดกันมาในรุ่ นก่อน ๆ กล่าวได้ ว่าเป็ นการ
จัดแบบเดียวกัน เพียงแต่ปรับเปลียนวันทีและผู้ดําเนินกิจกรรม อาจารย์ทีปรึกษา ก็ยงั เป็ นท่านเดิม
ด้ วยเหตุนี *นักศึกษาปี 2 ขึ *นไป ทีเคยเข้ าร่ วมกิจกรรมนันมาก่
*
อนรับทราบเป็ นอย่างดีว่าจะทําอะไร
เห็นความไม่นา่ สนใจก็ไม่อยากทีจะร่วมกิจกรมอีกและไม่บอกต่อ และปั ญหาด้ านองค์กรการบริ หาร
จัดการ บทบาทและหน้ าที นักกิจกรรมสับสนในการรับรู้ บทบาท หน้ าทีของตน ขาดงบประมาณ
ขาดความร่ วมมือจากเพือนนักศึกษา ขาดการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ าย วันเวลาว่างไม่ตรงกัน
กลุ่มทํางานมีจํานวนน้ อย การดําเนินงานอยู่ในระบบ ราชการจนเกินไป ขาดประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรม (สุพฒ
ั นา ชลคีรี 2541 : 28 – 29) ได้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เมือก่อน
นักศึกษามีความกระตือรื อร้ นทีจะเข้ าร่วมกิจกรรม และทํากิจกรรมอย่างต่อเนือง มีจํานวนนักศึกษา
เข้ าร่วมเป็ นจํานวนมาก แต่ปัจจุบนั นี *การจัดกิจกรรมของนักศึกษาลดลง นักศึกษาสนใจจัดกิจกรรม
เฉพาะกลุ่มของตน ไม่สนใจเชิญชวนเพือนเข้ าร่ วมทํากิจกรรม ทําให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั กัน
และ 80% ของนักศึกษา มีหน้ าทีเข้ ามาเรี ยนและกลับบ้ าน ไม่สนใจทีจะเข้ าร่วมกิจกรรม จึงทําให้
ขาดการเรี ยนรู้ด้านการพัฒนาตนเองด้ านบุคลิกภาพ ซึงเป็ นปั ญหาทีต้ องรี บแก้ ไขเพือหากลยุทธ์ใน
การพัฒนานักศึกษาต่อไป (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2546 : 14) ได้ สรุปปั ญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินกิจกรรม นักศึกษาดังนี *
1. ในส่วนของมหาวิทยาลัย ขันตอนการเบิ
*
กจ่ายงบประมาณขาดการคล่องตัว ขาด
การมีปฏิสมั พันธ์ร่วม ความรู้สกึ ใกล้ ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามีข้อจํากัด ด้ านสถานทีใน
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การส่ง เสริ ม การจัดกิ จ กรรมนักศึก ษา สร้ างความรู้ สึก กดดันโดยไม่ตงั * ใจต่อ มหาวิทยาลัย และ
นักศึกษา
2. ในส่วนของฝ่ ายกิจการนักศึกษา บุคลากรปฏิบตั ิหน้ าทีหลายงาน ทําให้ ทุ่มเทได้
ไม่เพียงพอ การเข้ าร่ วมกิจกรรมและการให้ คําปรึกษายังทําได้ น้อย พบปั ญหาด้ านการชี *แจงในเชิง
เหตุผลให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ
3. ในส่วนของสโมสรนักศึกษา มีความรู้ สึกขาดบรรยากาศทีดีในการทํากิจกรรม การ
จัดกิจกรรมมีอุปสรรค มีชมรมและกิจกรรมไม่หลากหลาย ขาดจิตวิญญาณร่ วมต่อมหาวิทยาลัย
ต่อกิจกรรมนักศึกษาลดลง ทีมงานขาดความเข้ มแข็ง ขาดการวางแผนงาน ขาดการประสานงาน
ทีดี ไม่มีความเป็ นหนึงเดียว การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรกิจกรรมมีน้อย มักมองข้ ามการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิp ขาดทักษะการบริหาร จัดการทีดี
4. ในส่วนของนักศึกษา ขาดความรู้ สึกร่ วมในกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาระหว่าง
คณะรู้จกั กันน้ อย การรวมตัวเป็ นกลุม่ ทําได้ ยาก
5. ในส่วนของอาจารย์ทีปรึ กษากิจกรรมนักศึกษา ขวัญและกําลังใจอยู่ในเกณฑ์ตํา
เพราะเป็ นงานอาสาสมัค ร ไม่ใ ช่ง านที นับเป็ นภารกิ จ ได้ จิ ตวิ ญ ญาณร่ ว มยัง ไม่ม ากพอ ขาด
ประสบการณ์ ด้านกิ จ กรรมนักศึกษา จึงมี ข้อแนะนํ าแก่นักศึกษาได้ ในวงจํากัด ภาวะผู้นํา ของ
อาจารย์ไม่เพียงพอ ไม่มีการประเมินผล ทําให้ ทงนั
ั * กศึกษาและอาจารย์ทีควบคุมกิจกรรม ไม่มี
ข้ อมูลเพือนําไปเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครัง* ต่อไป
กล่าวโดยสรุป การดําเนินกิจกรรมมีปัญหาในการดําเนินกิจกรรมทีหลากหลาย เกียว
เนืองกันทุกขัน* ตอน ตังแต่
* การบริ หารองค์กร การบริ หารบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที
อุปกรณ์สิงอํานวยความสะดวก วัสดุครุ ภัณฑ์ และขาดวิธีการในการบริ หารทีมีประสิทธิ ภาพ ซึง
รวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การควบคุมการปฏิบตั ิงาน และการรายงานผล
ทางการปฏิบตั งิ าน
3.5 นโยบายส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ซึ งเป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในกํา กั บ ดูแ ลของ
ทบวงมหาวิทยาลัย จําเป็ นต้ องดําเนินกิจกรรมและโครงการให้ สอดคล้ องกับสถาบันการศึกษาอืน ๆ
เพื อความเท่าเที ยมและเสมอภาคกัน มหาวิ ทยาลัยจึง ได้ ตงั * ปณิ ธ าน คื อ มุ่ง เน้ นบริ การเพื อ
ความพร้ อม จัด สภาพแวดล้ อ มเพื อศึก ษา กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ พัฒ นา สร้ างภูมิ ปั ญ ญาเพื อ
สังคม กิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จะต้ องดําเนินไปภายใต้ เป้าหมายทีจะเสริ มสร้ าง
และพัฒนานักศึกษา ให้ มีบคุ ลิกภาพและลักษณะนิสยั ทีพึงประสงค์ จึงกําหนดนโยบายด้ าน
กิจกรรมนักศึกษาไว้ ดงั นี *
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1. สนับสนุนกิจกรรมทีจะมีส่วนช่วยเสริมสร้ างให้ นกั ศึกษาเป็ นคนทีมีคณ
ุ ธรรม และ
จริยธรรม รู้จกั เสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือส่วนรวม มีนํ *าใจนักกีฬา รู้จกั ทํางานร่วมกับผู้อืน
เสริมสร้ างรสนิยมทีดีหรื อมีส่วนช่วยเสริมสร้ างความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรมทีสนเป็ นพิเศษ
2. สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีจะช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ
ถึงปั ญหาของสังคมไทย ได้ ชดั เจนยิงขึ *น ซึงจะกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเกิดแนวคิดทีจะแก้ ปัญหาอันเป็ น
การเสริมสร้ างให้ เป็ นผู้ทีมีความรับผิดชอบทังต่
* อตนเองและสังคมสืบไปในอนาคต
3. สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมทีมีส่วนช่วยเสริ มสร้ างทักษะ และประสบการณ์ชีวิต
ให้ กบั นักศึกษา ในลักษณะการนําความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาไปประยุกต์ใช้
ภารกิจหลักของกิจการนักศึกษา ประกอบด้ วย
1. ส่งเสริ มพัฒนาการของนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้ านสติปัญญา
สังคมอารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริ ยธรรม การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ และทักษะการใช้
เทคโนโลยี โดยใช้ กิจกรรมนักศึกษาเป็ นสือในการเสริมการเรี ยนรู้และการพัฒนาของนักศึกษา
2. จัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพือช่วยให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมในการศึกษา เล่า
เรี ยน และเพือให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยได้ สําเร็ จหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ มีบริ การ
ด้ านสุขภาพอนามัย หอพักนักศึกษา ดูแลร้ านอาหารให้ ถูกสุขลักษณะและราคาประหยัด บริ การ
แนะแนว จัดหาทุนการศึกษา จัดสรรเงินกู้ยืม เพือการศึกษา การประกันอุบตั ิเหตุ การประกัน
สุขภาพ ประสานงานเรื องการศึกษาวิชาทหาร จัดบริการเรื องสถานทีเล่นและฝึ กซ้ อมกีฬา เป็ นต้ น
3. ศึกษาและจัดสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยให้ เอื *อต่อการศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนดําเนินกิจการทีสําคัญของมหาวิทยาลัย ตามทีได้ รับมอบหมาย เช่น สภาพ
แวดล้ อมทัวไปของมหาวิทยาลัย ประสานงานเรื องการรักษาความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้ อมของ
หอพักนักศึกษา สภาพแวดล้ อมด้ านโภชนาการ การส่งเสริมคุณภาพพลานามัย เป็ นต้ น
4. ดําเนินกิจกรรมทีสําคัญของมหาวิทยาลัยตามทีได้ รับมอบหมาย
การจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรมนักศึกษาเป็ นกิจกรรมทีนักศึกษา หรื อมหาวิทยาลัย หรื อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยร่วมจัดขึ *นเพือเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจโดย
ตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เป็ นการให้ การศึกษาทางอ้ อม และสร้ างสรรค์
ประสบการณ์อย่างกว้ างขวาง รวมทัง* หวังว่านักศึกษาทีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี *
จะสําเร็จเป็ นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทต้ องได้ รับการอนุมตั จิ าก
คณบดีหรื อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรื อทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาเป็ น
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ผู้ดแู ลให้ คําปรึกษา แนะนํา เพือให้ การจัดกิจกรรมได้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้
การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา หรื อ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืน ตามประเภทของกิจกรรมนัน* ๆ
กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้ นกั ศึกษาจัดกิจกรรมด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
- ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
- ด้ านศิลปวัฒนธรรม
- ด้ านกีฬาและนันทนาการ
- ด้ านวิชาการและจริยธรรม
- ด้ านส่งเสริมการเรี ยนรู้เพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
- ด้ านรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีองค์กรนักศึกษา คือสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และชมรมเป็ น
ผู้ดําเนินการ นอกจากนันนั
* กศึกษาสามารถสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจ
ทังนี
* *มีชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา ดังนี *
1. ชมรมฝ่ ายบําเพ็ญประโยชน์ มี 5 ชมรม คือ
1.1 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
1.2 ชมรมจิตสัมพันธ์
1.3 ชมรมเพือสตรี
1.4 ชมรมอาสาพัฒนา
1.5 ชมรมสังคมศาสตร์
2. ชมรมฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม มี 9 ชมรม คือ
2.1 ชมรมดนตรี
2.2 ชมรมดนตรี สากล
2.3 ชมรมทักษิณศิลปากร
2.4 ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2.5 ชมรมภาษาและวรรณศิลป์
2.6 ชมรมอนุรักษณ์ศลิ ปโบราณคดีและวัฒนธรรมพื *นบ้ าน
2.7 ชมรมวัฒนธรรมภาคเหนือ
2.8 ชมรมตะวันตกสัมพันธ์
2.9 ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื *นบ้ าน
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3. ชมรมฝ่ ายกีฬา มี 12 ชมรม คือ
3.1 ชมรมกีฬายิงปื น
3.2 ชมรมบาสเกตบอล
3.3 ชมรมยูโด
3.4 ชมรมเทนนิส
3.5 ชมรมแบดมินตัน
3.6 ชมรมฟุตบอล
3.7 ชมรมวอลเลย์บอล
3.8 ชมรมเปตอง
3.9 ชมรมเพาะกาย
3.10 ชมรมตะกร้ อ
3.11 ชมรมซอฟท์บอล
3.12 ชมรมหมากกระดาน
4. ชมรมฝ่ ายวิชาการ มี 4 ชมรม คือ
4.1 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส
4.2 ชมรมศิลปะภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
4.3 ชมรมถ่ายภาพ
4.4 ชมรมวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. ชมรมฝ่ ายจริยธรรม มี 3 ชมรม คือ
5.1 ชมรมพุทธศาสตร์
5.2 ชมรมคริสตศาสน์
5.3 ชมรมมุสลิมสัมพันธ์

4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
สรัญญา บุญเกิด (2542 : ง) ได้ ศึกษาเรื อง ความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี ยวกับการจัดกิ จ กรรมนักศึกษาในแต่ล ะด้ านนัก ศึกษามี ความคิดเห็ นในระดับ มาก ผลการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทีเกียวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาจําแนกตามเพศ คณะ
และระดับชันปี
* นักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แนวทางการปรับปรุ งกิจกรรมนักศึกษา
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ข้ อเสนอแนะของนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ควรจัดอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาให้ พอเพียง ไม่ควรบังคับให้ นกั ศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม ควรลดกิจกรรมทีไม่อยู่ในความ
สนใจของนักศึกษา และควรลดกิจกรรมทีกระเวลาเรี ยนของนักศึกษา
สัมฤทธิp ใจดี (2544 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื อง การศึกษาเจตคิของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย รามคํ า แหงต่อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา พบว่ า นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหงมีเจตคติตอ่ การเข้ าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโดยรวมและแต่ละด้ านอยู่ในระดับดี นักศึกษา
ทีมีเพศต่างกันมีเจตคติต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกิจกรรมวิชาการ ด้ านกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ด้ านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ นักศึกษาทีมีเกรดเฉลียสะสมต่างกันมีเจตคติต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรม ด้ าน
วิ ช าการ ด้ า นกิ จ กรรมกี ฬ าและนัน ทนาการ ด้ า นกิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ด้ า นกิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักศึกษาอยู่ชนปี
ั * ต่างกันมีเจต
คติตอ่ การเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านกิจกรรมวิชาการ ด้ านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ด้ าน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
นักศึกษาอยู่คณะต่างกันมี เจตคติต่อการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษาด้ านกิ จกรรมวิช าการ ด้ าน
กิ จ กรรมกี ฬ าและนัน ทนาการ ด้ านกิ จ กรรมบํา เพ็ ญ ประโยชน์ ด้ า นกิ จ กรรมศิล ปวัฒ นธรรม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นักศึกษาทีมีคา่ ใช้ จ่ายในการมาเรี ยนต่างกันมีเจตคติต่อ
การเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านกิจกรรมวิชาการ ด้ านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ด้ าน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ฝากจิต คุณุรัตน์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื อง แนวทางกาพัฒ นาการจัด
กิจกรรมนักศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
สภาพการจัดกิ จ กรรมนักศึกษา เป็ นกิ จ กรรมที เกิ ดประโยชน์ ต่อนักศึกษาได้ มี ส่วนร่ วมในการ
วางแผน ได้ พบและปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษา การเลือกสถานทีจัดกิจกรรมและกําหนดช่วงเวลา
กิจกรรมเหมาะสมมาก ปั ญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาทีสําคัญคือ เป็ นกิจกรรมทีใช้ งบประมาณสูง
งบประมาณที ใช้ ใ นการจัด กิ จ กรรมไม่ พ อเพี ย ง คณาจารย์ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ บางกิ จ กรรมและ
ประชาสัม พันธ์ ไ ม่ทัวถึง ความต้ องการในการจัดกิ จ กรรมนักศึกษาที สํ าคัญ คือ การได้ รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสถานทีในการจัดกิจกรรม และต้ องการให้ มีกิจกรรมทีสอดคล้ องกับ
ความสนใจนักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทําให้ นกั ศึกษาสามารถร่ วมงานกับผู้อืนได้ ดี
รู้ จกั เสียสละ อุทิศตนเพือประโยชน์ส่วนรวม ข้ อเสนอแนะการจัดกิจกรรมนักศึกษาทีควรจัดต่อไป
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1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คือ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันลอยกระทง และวันปั จฉิม
นิเทศนักศึกษา 2) กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ทีสําคัญ คือ ค่ายอาสาพัฒนาของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 3) กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทีสําคัญ คือ การสัมมนาสโมสรนักศึกษา
คณะหรื อองค์การนักศึกษา
เล็ก จันทร์ สอาด (2535 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื อง การเข้ าร่ วมกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า1. สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม 4 ด้ าน
คือ ด้ านการส่งเสริ มวิชาการ ด้ านกีฬาและพัฒนาบุคลิกภาพ ด้ านศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิง
และด้ านบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ พบว่า กิจกรรมทีนิสิตเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกมาก คือ กิจกรรมด้ าน
กีฬาและพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมทีนิสิตเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการมาก คือ กิจกรรมด้ านส่งเสริ ม
วิชาการ และกิจกรรมทีนิสิตเข้ าร่วมมาก ได้ แก่ กิจกรรมด้ านบําเพ็ญสาธารณประโยชน์2. ปั ญหาใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย พบว่า โดยเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อทีมีปัญหามาก โดยเรี ยงจากน้ อยไปหามาก คือ ขาดการส่งเสริ มและสนับสนุน
จากผู้บริ หารและผู้เกียวข้ อง รองลงมาคืออาคารสถานทีและสิงทีอํานวยความสะวกไม่เหมาะสม
และกิจกรรมบางประเภทไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เนืองจากขาดการวางแผนทีดี3. ความคิดเห็นในการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยเฉลียอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อทีมีความเห็นด้ วยมาก โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย คือ การเข้ าร่วมกิจกรรมช่วยให้ ร้ ู จกั
ปรับตัวและทํางานรวมกับผู้อืนได้ ดีรองลงมา การเข้ ารวมกิจกรรมทําให้ ร้ ูจกั และมีเพือนมากขึ *น และ
การเข้ าร่วมกิจกรรมช่วยให้ ได้ ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต4. เปรี ยบเทียบปั ญหาในการเข้ าร่วม
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศและคณะ มีปัญหาไม่แตกต่างกัน ส่วนชัน* ปี มี
ปั ญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .055. เปรี ยบเทียบปั ญหาในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศและชันปี
* มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนคณะมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
อัมพา ซองทุมินทร์ (2542 :90-91) ทําการศึกษาเรื องเจตคติตอ่ กิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันราชภัฏอุดรธานี พบว่าตัวแปรเพศและเกรดเฉลียมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับเจตคติต่อ
กิจกรรมนักศึกษา ส่วนตัวแปรชันปี
* มีความสัมพันธ์ทางลบต่อเจตคติ
เนาวรัตน์ ก๋งเม่ง (2543 : 67) ได้ ทําการศึกษาทัศนของผู้บริ หาร อาจารย์และ
นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี
ทัศนะต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านกี ฬา ด้ าน
ส่งเสริมวิชาการและโดยรวมทัง* 4 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน
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แสนพล กล่อมหอม (2549) ได้ ทําการวิจยั เรื องรูปแบบการดําเนินงานกิจการนักเรี ยน
นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1.) ปั ญหาการ
ดําเนินงานกิจการนักเรี ยน นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 โดยรวมและราย
ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง 2.) จําแนกตามประเภทวิชา และขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ.05 3.) รูปแบบการดําเนินกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ประกอบด้ วย งาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานกิจกรรมนักศึกษา งานโครงการพิเศษ งานวินยั นักศึกษา
และงานสวัสดิการนักศึกษา
จากงานวิจัยทีได้ ศึกษาเกี ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในด้ านต่างของนักศึกษาได้
ประสบปั ญหาในการจัดกิจกรรมทังการสนั
*
บสนุนทางด้ านงบประมาณ ด้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับนักศึกษา ซึงกิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรม
ส่ง ผลต่อการนําไปปฏิ บตั ิในชี วิตประจํ าวันในทางที ดีขึน* ดัง นัน* กิ จกรรมนักศึกษาเป็ นกิ จกรรม
สําคัญอย่างยิงทีบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน นักศึกษา ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมเพือให้
ได้ บณ
ั ฑิตทีมีคณ
ุ ภาพต่อไป
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Handel (1993) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การเข้าร่ วมกิ จกรรมกี ฬามีผลต่อการพัฒนาความ
เป็ นผูน้ าํ ของนิ สิต โดยมีวตั ถุประสงค์วา่ การเข้าร่ วมกิ จกรรมกี ฬานั4นมีส่วนช่วยในการพัฒนาความ
เป็ นผูน้ าํ ของนิ สิตทีเป็ นนักกี ฬาอย่างไรบ้าง ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมกี ฬาบาสเกตบอลสําหรับ
นิสิตชายและหญิงนั4นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ของนิสิต
Baxter Magolda (1992) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง อิทธิ พลของกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรทีมีต่อการพัฒนา
สติปัญญาของนิสิต โดยทําการศึกษาระยะยาว 4 ปี และมีคาํ ถามในการวิจยั ว่า นิสิตพูดถึงอิทธิ พลที
ประสบการณ์ ข องกิ จกรรมเสริ ม หลัก สู ตรมี ต่ อการพัฒนาตัวนิ สิ ตอย่า งไรบ้า ง ซึ งผูว้ ิจยั ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมาจากการสุ่ มนิสิตชั4นปี ที 1 วิชาเอกต่างๆ ทีมีภูมิหลังต่างๆ กัน ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
แห่ งหนึ งในเขตตะวันตกกลางทั4งหมด 101 คน โดยทีทุกคนมีความสามารถทางวิชาการในระดับ
เดียวกัน การเก็บข้อมูลใช้วธิ ีสัมภาษณ์ในทุกๆ ภาคฤดูใบไม้ร่วง ตั4งแต่ปี 1986 – 1989 การวิจยั ครั4งนี4
เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยศึกษาประสบการณ์ ของนิ สิตและตีความว่าประสบการณ์ เหล่ านั4นมี
อิทธิ พลต่อการพัฒนานิสิตอย่างไร ซึ งการศึกษาครั4งนี4พบว่า ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเพือน การมีส่วน
ร่ วมในองค์กรนิ สิต การจัดการด้านทีอยู่อาศัย การทํางาน และประสบการณ์การแลกเปลียนมีส่วน
ช่วยให้นิสิตพัฒนาด้านสติปัญญา
Donald (1974 อ้ างอิงใน อัมพา,2542:56-57) ได้ จิจยั เรื องการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และสมาชิกของสภามหาวิทยาลัย เกียวกับการจัดกิจกรรม
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นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในรัฐเวอร์ จิเนีย โดยเปรี ยบเทียบกิจกรรมนักศึกษา 5 ประเภท คือ
การปกครองนักศึกษา กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมการพิมพ์ กิจกรรมความสนใจพิเศษ
และการบริ การสังคมของนักศึกษา กลุม่ ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า
คณะกรรมการทีเข้ ามาเป็ นผู้ปกครองนักศึกษาควรมาจากการเลือกตังสภานั
*
กศึกษาทุกแห่งมี
รูปแบบการจัดเหมือนกันหมดกิจกรรมด้ านการพิมพ์ทีจัดการออกหนังสือและวารสาร กิจกรรม
ความสนใจพิเศษกันอย่างกว้ างขวาง และแตกต่างกันมากในแต่ละวิทยาลัย กิจกรรมสังคม
คาดหวังไว้ สงู มากเมือปฏิบตั ิจริงมักทําไม่ได้ ตามแผนงาน ผู้วิจยั เสนอแนะว่า คณะกรรมการ
ปกครองนักศึกษาควรรู้และเข้ าใจบทบาทของตนเองมากว่าทีเป็ นอยู่ วิทยาลัยควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมมากว่านี * เพราะเท่าทีเป็ นอยูม่ ีปัญหาเรื องนี *ยากมาก โครงการ
ของสภานักศึกษาควร ได้ รับคําปรึกษาจากผู้เชียวชาญในด้ านการจัดองค์การกิจกรรมทุกประเภท
ควรจัดขึ *นตามความต้ องการของนักศึกษาส่วนใหญ่ กิจกรรมบริการสังคมควรมีอบรม และให้
ความรู้แก่นกั ศึกษาในเรื องเฉพาะ

Shepler (1971:330) ได้ การวิจยั เพือศึกษาการเปลียนทัศนคติ ค่านิยม และ
องค์ประกอบอืน ๆ ทีมีความสําคัญต่อการเปลียนแปลงของนิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัย พบว่า
ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษามีผลต่อการเปลียนแปลงนิสิตใหม่มากกว่าประสบการณ์ด้าน
การเรี ยน
Baxter Magolda (1992:203-213) ได้ ทําการศึกษาเรื องอิทธิพลของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทีมีตอ่ การพัฒนาสติปัญญาของนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์กบั กลุม่ เพือน
การมีสว่ นร่วมในองค์กรนักศึกษา การจัดการด้ านทีอยูอ่ าศัย การทํางานและประสบการณ์การ
แลกเปลียนมีส่วนช่วยให้ นกั ศึกษาพัฒนาด้ านสติปัญญา
Abrahamowicz (1988:233-238) ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ น
สมาชิกองค์การนักศึกษากับการรับรู้ ความพอใจและการมีสว่ นร่วม ในหมาวิทยาลัยและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่า การมีสว่ นร่วมในองค์กรนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อ
การพัฒนาของนักศึกษาได้ การเข้ าร่วมองค์กรนักศึกษาจะทําให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมมากขึ *นใน
ประสบการณ์มหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้ าน นอกจากนี *ยังพบข้ อแตกต่างทีมากทีสุดระหว่างกลุม่ เป็ น
นักศึกษาทีเป็ นสมาชิกขององค์กรนักศึกษากับกลุม่ ทีไม่ได้ เป็ นสมาชิกและด้ านทีเป็ นทางบวกมาก
ทีสุดของกลุม่ ทีเป็ นสมาชิก คือ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้ านทีไม่เกียวกับสติปัญญา
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ซึงได้ แก่ การพัฒนาและการเรี ยนรู้ทีเกียวกับประสบการณ์นอกจากชันเรี
* ยนมากกว่าทีเป็ น
ประสบการณ์ในชันเรี
* ยน
จากงานวิจยั ทีกล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการจัดกิจกรรมนิสิตมีความแตกต่างกัน
ออกไป แต่ละสถาบันจะมีรูปแบบ รวมถึงอุปสรรคและปั ญหาแตกต่างกันไปด้ วย แต่ทกุ รูปแบบก็
มีวตั ถุประสงค์เดียวกันก็คือต้ องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ เป็ นผู้ทีมีความรู้
ความสามารถทีจะดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขและสามรถทีจะเป็ นประชาชนทีมีคณ
ุ ภาพ
ในอนาคต

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื อง สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจยั ดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอนดั
(
งต่อไปนี ( คือ
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จัย ครั ง( นี ( คื อ นัก ศึก ษาคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2548 ได้ แก่สาขาวิชา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอน
สังคมศึกษา จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ การกีฬา ปฐมวัย
ประถมศึกษา จํานวน 299 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที ใช้ ในการวิจัยครั ง( นี ( คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี การศึกษา 2548 ประกอบด้ วยสาขาวิชา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ การ
กีฬา ปฐมวัย ประถมศึกษา โดยสามารถจําแนกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี (
กลุม่ ตัวอย่างใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน
(
ดังนี (
1. จําแนกนักศึกษาออกเป็ นแต่ละชันปี
( ตามสาขาวิชา
2. กลุ่ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการศึก ษานี ( เป็ นนัก ศึก ษาที กํ า ลัง ศึก ษาอยู่ใ นชัน( ปี ที 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 299 คน โดยจําแนกนักศึกษาตามสาขาวิชาและ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน ด้ วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรี ดาวิสุทธิ?
S = 400N / 399 + N ซึงจะได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 176 คน
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ตารางที 1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาประถมศึกษา
จิตวิทยา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม

จํานวนประชากร
21
22
31
30
28
35
32
51
49
299

จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
13
12
18
18
17
21
16
31
30
176

การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ดังนี (
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เพือให้ ได้ แนวคิดและ
หลักการทีนําไปสูก่ ารหาแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามเพือใช้ ในงานวิจยั
2. สร้ างแบบสอบถาม สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 6 ด้ าน คือ สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 10 ข้ อ
ด้ านสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 ข้ อ สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ านกีฬา จํานวน 10 ข้ อ สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการ จํานวน 10 ข้ อ
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
อันดี จํานวน 10 ข้ อ และสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิ ปไตย จํานวน 10 ข้ อ รวมข้ อคําถามทัง( สิ (นจํานวน 60 ข้ อ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และในตอนท้ ายเป็ นคําถามปลายเปิ ดเพือให้ ผ้ ูตอบแสดง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการเข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละด้ าน
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ลักษณะของแบบสอบถาม
ลักษณะของแบบสอบถามทีใช้ ในการวิจยั ครัง( นี ( เป็ นแบบสอบถามเพือสํารวจความ
คิด เห็ น ของนัก ศึก ษาต่อ สภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ของนัก ศึก ษา
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert 1932 :
1 – 55) สํารวจ 6 ด้ าน คือ สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านบําเพ็ญประโยชน์ สภาพการเข้ า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรม สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬา สภาพการ
เข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษาด้ านวิช าการ สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษาสภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา และสภาพการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาด้ า นการปกครองตนเองตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย ในตอนท้ ายของ
แบบสอบถามแต่ละด้ านเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพือให้ ผ้ ตู อบได้ เสนอแนะ และแสดงความ
คิดเห็นต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเสรี โดยนํามาสรุปและจัดหมวดหมู่ในเชิงบรรยายเพือ
ใช้ ประกอบในการอภิปรายผล
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์ให้ คา่ นํ (าหนักของคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี (
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความในระดับมากทีสุด
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความในระดับน้ อย
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความในระดับน้ อยทีสุด
ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย ดังนี (
ค่าเฉลีย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้ วยกับข้ อความ ในระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้ วยกับข้ อความ ในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้ วยกับข้ อความ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้ วยกับข้ อความ ในระดับน้ อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักศึกษาเห็นด้ วยกับข้ อความ ในระดับน้ อยทีสุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดั
(
งนี (
1. อาจารย์ แจกแบบสอบถามและเก็ บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์
2. อาจารย์เก็บข้ อมูลกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีได้ รับกลับคืนมาทุกฉบับ
2. ตรวจคําตอบและกําหนดค่าให้ กบั คําตอบทุกข้ อในแบบสอบถามปลายปิ ด
3. บันทึกค่าคําตอบทีได้ จากแบบสอบถามแต่ละข้ อเข้ าแฟ้มข้ อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
4. กําหนดโปรแกรมคําสังในการวิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for Social Science.
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่า ร้ อยละ ค่า คะแนนเฉลี ย (Mean) และ ค่า ความเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) (Ferguson 1989 : 55 - 56) สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมเป็ นรายด้ าน
2. การทดสอบ t-test (Ferguson 1989 : 178) เพือเปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วม
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนก
ตามเพศ ผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรมและการรับเข้ า
ศึกษาต่อ
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way ANOVA (Ferguson 1989 :
178) เพือเปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา คณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร จํ า แนกตามสาขาวิ ช า เมื อพบความแตกต่ า งอย่ า ง
มีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคูด่ ้ วยค่าสถิตทิ ดสอบ LSD(least-significant difference)

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) สภาพการเข้ าร่วม
กิจกรรมนักศึกมหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
1. เพื8อศึกษาสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” จําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรมและการรับเข้ าศึกษาต่อ
2. เพื8อเปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ภูมิลําเนา ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรมและการรับเข้ าศึกษาต่อ
สมมุตฐิ านการวิจัย
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที8 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
สภาพการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมนัก ศึก ษาแตกต่า งกัน ตามตัว แปรเพศ สาขาวิ ช า ภู มิ ลํ า เนา
ผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรม และการรับเข้ าศึกษาต่อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที8ใช้ ในการวิจัยครั งนี คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชันปี ที8 2 ปี การศึกษา 2548 ได้ แก่ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์ การ
กีฬา จํานวน 299 คน
2. กลุ่ ม ตัว อย่ า งที8 ใ ช้ ในการศึ ก ษานี เป็ นนัก ศึ ก ษาที8 กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั นปี ที8 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 299 คน โดยจําแนกนักศึกษาตามสาขาวิชาและ
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สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการคํานวณแบบสัดส่วน ด้ วยสูตรของ ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรี ดาวิสุทธิ?
S = 400N / 399 + N ซึง8 จะได้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 176 คน

เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื8 องมือที8ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า มีดงั นี
แบบสอบถามสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิ ทยาลัยของนักศึกษาของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที8 1 เป็ นข้ อ มูล ทั8วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน กิจกรรมที8นกั ศึกษาเคยเข้ าร่วม ลักษณะ
การเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ตอนที8 2 เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามสภาพการ
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนทังสิน 60 ข้ อ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
จํานวน 10 ข้ อ ด้ านศิล ปวัฒ นธรรม ด้ านกี ฬ า 10 ข้ อ ด้ านวิช าการ จํ านวน 10 ข้ อ ด้ าน
ส่งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา 10 ข้ อ การปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 10 ข้ อ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป (SPSS for
window) โดยมีสถิตทิ ี8ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนีคือ ความถี8 ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี8ย (mean) และ
ค่าเบี8ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลี8ยระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามเพศ อายุ ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ามหาวิทยาลัย
ทดสอบด้ วย t-test, เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลี8ยระหว่างกลุ่มโดยจําแนกตาม สาขาวิชา
ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างจะทําการทดสอบรายคูด่ ้ วย
ค่าสถิตทิ ดสอบ LSD (least-significant difference)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. สภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ของคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษามีสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นักศึกษามีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริ ม
ความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา มากที8สุด ส่วนด้ านอื8นๆ มีสภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมในระดับมาก
1.1 สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
มากที8สุด คือ กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ ได้ ร้ ู จกั เพื8อนต่างคณะ และนักศึกษาเข้ าร่ วม
กิจกรรมน้ อยที8สดุ กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ได้ เรี ยนรู้วิธีการบริหารจัดการโครงการ
1.2 สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม
มากที8สดุ คือ กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้ ได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และนักศึกษา
เข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อยที8สุด คือ กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ มให้ มีค่านิยมที8ดี และกิจกรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรมช่วยพัฒนาสุนทรี ย์ของตนเอง
1.3 สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิ ทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านกีฬา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมากที8สุด
คือ กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ าช่ว ยให้ มี ร่ างกายแข็ง แรง และนัก ศึกษาเข้ าร่ วมกิ จ กรรมน้ อยที8 สุด คื อ
กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ เข้ าใจตนเอง และเรี ยนรู้ ผ้ อู ื8น
1.4 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
มากที8สดุ คือ กิ จ กรรมด้ า นวิช าการช่ว ยให้ เ กิ ดทัก ษะการเรี ยนรู้ และนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
น้ อยที8สดุ คือ กิจกรรมด้ านวิชาการช่วยให้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื8นได้
1.5 สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษาโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมากที8สดุ คือ กิจกรรมด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั
ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา ส่งเสริมให้ มีมนุษยสัมพันธ์ผ้ ทู ี8ดี และนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
น้ อยที8สดุ คือ กิจกรรมด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษาส่งเสริมให้
เกิดความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพี8กบั รุ่นน้ อง

79

1.6 สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิ ปไตย โดยภาพรวม อยู่ใ น
ระดับมาก มีนกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมากที8สดุ คือ กิจกรรมด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิ ปไตยส่งเสริ มให้ เป็ นผู้ที8มี ส่วนร่ วมในการรู้ จักใช้ สิทธิ ของตนเอง และนักศึกษาเข้ าร่ วม
กิจ กรรมน้ อยที8สุด คือ กิ จกรรมด้ านส่ง เสริ มความสามัคคีอันดีและกิจ กรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้ ความซื8อสัตย์
2. การเปรี ยบเทียบคุณภาพสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและเป็ นรายด้ าน 6 ด้ านจําแนกตามตัวแปร เพศ
ผลสัมฤทธิ? ภูมิลําเนา จังหวัด การเข้ ามหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิ ง มีสภาพการเข้ าร่ วมกิจ กรรมนักศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
2.2 นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยนแตกต่างกัน มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื8อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ าน
วิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา และด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05
2.3 นักศึกษาที8มีภูมิลําเนาแตกต่างกัน มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
2.4 นักศึกษาที8อยู่ในจังหวัดแตกต่างกัน มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
2.5 นักศึกษาที8การเข้ ามหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
2.6 นักศึกษาในสาขาวิชาที8แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันเมื8อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่าด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านกีฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา และด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื8 อง “สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ซึ8งเป็ นวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี8 ยวกับสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการเข้ า ร่ วมกิจ กรรมทัง 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวิช าการ
ด้ า นบํ าเพ็ ญ ประโยชน์ ด้ า นกี ฬ า ด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด้ านส่ ง เสริ ม ความสามัค คี อัน ดี และ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว8 ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษาหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 72.50 นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิตมีมากที8สุด คิดเป็ นร้ อยละ
17.60 มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน 2.00 -2.99 มากที8สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 50.60 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตเมือง คิดเป็ นร้ อยละ 56.70 ส่วนใหญ่อยู่ต่างหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 59.70 การเข้ ามหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่โดยโควตาพิเศษ/โครงการพิเศษ คิดเป็ นร้ อยละ 52.30 เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการบําเพ็ญประโยชน์
มากที8สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 73.29 ส่วนใหญ่เข้ าร่วมฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 71.60
ตอนที 2 สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านบําเพ็ญประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ ได้ ร้ ู จกั เพื8อนต่างคณะ มีสภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาได้ มีโอกาสที8จะได้ ทํากิจกรรม
ร่ วมกัน และได้ ร้ ู จักกัน ในการเข้ าร่ วมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมอนุรักษ์ สิ8ง แวดล้ อม ชมรมจิต
สัมพันธ์ ชมรมเพื8อสตรี ชมรมอาสาพัฒนา และชมรมสังคมศาสตร์ ทําให้ มีการแลกเปลี8ยนความ
คิดเห็นในการทํากิจกรรมและวางแผนในการทํากิจกรรม การร่ วมกิจกรรมดังกล่าวยังเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมที8ต้องการความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ ทําให้ นกั ศึกษาเกิดประสบการณ์ที8สามารถนําไปใช้ ใน
อนาคต ซึ8งสอดคล้ องกับ สมชาย เวชกรรม (2542 : 110-111) ที8กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษาทําให้
นักศึกษาได้ มีโอกาสแลกเปลี8ยนความคิดเห็นและเปลี8ยนบรรยากาศซึ8งเสริ มสร้ างประสบการณ์ ความ
สนใจนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมอย่างเหมาะสม

81

สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ และสาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน ภูมิลํ าเนา
จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ และสาขาวิชา ไม่พบแตกต่างกัน ซึ8งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ทังนีเนื8องจาก การเข้ าร่วมกิจกรรมก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และยังใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ สามารถเลือกเวลาในการร่ วมกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ8งการเข้ าร่ วมกิจกรรมทําให้
นักศึกษาได้ ร้ ู จักเพื8อนและได้ ช่วยเหลือสังคม นอกจากนีทําให้ นักศึกษารู้ จักการทํางานเป็ นทีม ซึ8ง
สอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 3-6) กล่าวถึงประโยชน์การเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาไว้
ว่า การอยู่ร่วมกัน กิจกรรมช่วยให้ นกั ศึกษาได้ มีการปฏิสมั พันธ์กันเอง ช่วยให้ นกั ศึกษา ได้ เรี ยนรู้ ถึง
การอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน ประชุมร่วมกัน ฝึ กหัดประสานงานกัน แลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกัน
และกัน นอกจากนีกิจกรรมยังช่วยให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม พัฒนาความเข้ าใจต่อคนอื8น
ที8ลกึ ซึง
2.2 ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิ จกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ มให้ ได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
มีสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาได้ เห็นคุณค่ากิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมซึ8งเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสได้ เข้ าร่วมและทํากิจกรรมทําให้ มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางพืนบ้ านภาคต่าง ๆ ซึ8งสอดคล้ องกับ ทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 8) กล่าวว่า
แนวทางในการพัฒนานักศึกษา เพื8อให้ เป็ นบัณฑิตทีมีคณ
ุ ค่า ความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม มีสติปัญญา ใฝ่ การ
เรี ยนรู้ นึกคิดอย่างเป็ นระบบ มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าและทรัพยากรและภูมิปัญญาท้ องถิ8น
สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ สาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่ า พฤติ ก รรมการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํ าแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 ซึ8งเป็ นไปตามสมมุติฐานที8ตงไว้
ั ทังนีเนื8องจาก ผลสัมฤทธิ? ทางการ
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เรี ยน 3.00 ขึนไป มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสูงกว่า นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน
2.00-2.99 เพราะ นักศึ กษาที8 มี ผ ลสัม ฤทธิ? ทางการเรี ยน 3.00 ขึ นไป เข้ าร่ วมกิ จ กรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื8อที8จะได้ เรี ยนรู้ อนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม ทําให้ เกิดประสบการณ์จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม ส่วนนักศึกษาที8 มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 2.00-2.99 เข้ าร่ วมกิจกรรม เพื8 อมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมไม่ได้ คํานึงถึงประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม ซึ8งสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื8 อง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของ
หวัน วงศ์
แก่นท้ าว ( 2548 : บทคัดย่อ) พบว่า นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยนแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ด้ านศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน สําหรับตัวแปร เพศ
ภูมิ ลํ าเนา จังหวัดที8 อยู่ การเข้ า รับ การศึก ษาต่อ ไม่พ บความแตกต่า ง ซึ 8ง ไม่เ ป็ นไปตาม
สมมุติฐานที8ตงไว้
ั ทังนีเนื8องจาก การเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงประเพณีตา่ ง
ๆ เป็ นอนุรักษ์ จะช่วยให้ มีประสบการณ์ ตรงในการเข้ าร่ วมกิจกรรม ปลูกฝั งค่านิยม ทําให้ ซาบซึงใน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ8งสอดคล้ องกับ ทบวงมหาวิทยาลัย (2545 : 8-15) กล่าวว่า กิจกรรมนิสิตด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็ นการเผยแพร่ ส่งเสริ ม และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม เพื8อให้ นกั ศึกษา
ซาบซึงในมรดกของไทยและประเพณีตา่ ง
เมื8อทําการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรสาขาวิชา พบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษา ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้ านกีฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา และ
ด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการทดสอบ สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร พบว่ า นักศึ กษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ สาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8
ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05 ซึง8 เป็ นไปตามสมมุติฐานที8ตงไว้
ั ทังนี
เนื8 องจาก นักศึกษาสาขาปฐมวัย เข้ าร่ วมกิ จกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม เพื8 อการเผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการจัดป้ายนิเทศ ให้ ความรู้ เกี8 ยวกับเทศกาลต่าง ๆ ส่วนสาขาภาษาอังกฤษเข้ าร่ วม
กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม เพราะนําไปใช้ ประยุกต์การเรี ยนและนอกจากนียังนําเทศกาลและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ของไทยไปเผยแพร่และให้ ความรู้ แก่ชาวต่างชาติอีกด้ วย สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มีการเรี ยนการสอนเกี8ยวกับด้ านการผลิตสื8อต่าง ๆ ดังนัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
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การศึกษา ค่อนข้ างมีความส่วนตัวสูง ลักษณะการเข้ าร่วมกิจกรรมจึงเป็ นลักษณะของการผลิตสื8อต่าง ๆ
เพื8 อเผยแพร่ ให้ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทราบเกี8 ยวกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขา
ภาษาไทย เป็ นสาขาวิชาที8ได้ เรี ยนรู้เกี8ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีตา่ ง ๆ ของพืนเมืองภาคต่าง ๆ โดยการ
เรี ยนการสอน จึงทํ าให้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้ าร่ วมกิ จกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมน้ อยกว่า
สาขาวิชาอื8น ๆ การเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาโดยการ
ใช้ เวลาว่างจากการเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม และเผยแพร่ ในลักษณะของการสาธิต เช่น มวยไทย กระบี8
กระบอง ตระกร้ อ การละเล่นพืนเมือง เป็ นต้ น ซึ8งสอดคล้ องกับ สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538 : 120-121)
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังนี เพื8อเสริ มสร้ างความรู้ ประสบการณ์ ใช้
เวลาว่างจากการเรี ยนให้ เกิดประโยชน์ ได้ ร้ ู จกั ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สร้ างความสามัคคีใน
หมูค่ ณะ
2.3 ด้ านกีฬา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านกีฬาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ มีร่างกายแข็งแรง มีสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มากที8สดุ ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาได้ ให้ ความสําคัญในการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพแข็งแรง
และทําให้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเป็ นการลดภาวะความเครี ยดจากการเรี ยน ซึ8ง
สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทบวงมหาวิทยาลัย (2543 : 7) เพื8อส่งเสริ มพนามัยและพัฒนา
บุคลิ กภาพ และสอดคล้ อง สํ าเนาว์ ขจรศิ ลป์ (2538 : 120-121) กล่าวถึ งวัตถุประสงค์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังนี เพื8อพัฒนานักศึกษา ด้ านอารมณ์ สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
จิตใจ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ สาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา
จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ ไม่พบแตกต่างกัน ซึ8งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที8ตังไว้ ทังนี
เนื8องจาก กิจกรรมกีฬาสามารถเล่นได้ ทกุ สถานที8 ทุกเพศ ซึ8งกีฬาแต่ละประเภทก็ช่วยให้ นกั ศึกษา ได้
ทํ างานกันเป็ นที ม และต้ องอาศัยความสามัคคีในที มที8 มี การประสานกันเป็ นอย่างดีจึงจะประสบ
ความสําเร็ จแห่งชัยชนะ ซึ8งสอดคล้ องกับ กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547 : 164) กล่าวไว้ ว่า กิจกรรม
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นักศึกษาช่วยเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะ รู้ จักการทํ างานร่ วมกันและพัฒนาลักษณะผู้นํ าผู้ตาม
ส่งเสริมให้ นกั ศึกษามีความสามัคคีในหมูน่ กั ศึกษาโดยทํากิจกรรมร่วมกัน
เมื อทํา การทดสอบสมมติ ฐ านตามตัว แปรสาขาวิ ชา สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
นักศึกษา ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้ านกีฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา และ
ด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการทดสอบพบว่ า สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านกี ฬา ด้ าน
วิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา และด้ านปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาประถมศึกษา แตกต่างกับนักศึกษา
สาขาภาษาไทย อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที8 ระดับ .05 นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาภาษาไทยและสาเทคโนโลยี ทางการศึกษา อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที8 ระดับ .05
นักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา สาขาการศึกษา
ตลอดชี วิต และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี ทางการศึกษา แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาจิตวิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05 ซึ8งเป็ นไป
ตามสมมุติฐานที8ตงไว้
ั ทังนีเนื8 องจาก นักศึกษาสาขาปฐมวัยและสังคมศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมกี ฬา
เพราะต้ องการเรี ยนรู้ ทักษะกี ฬาเพื8อพัฒนาตนเองและเสริ มสร้ างสุขภาพตนเองให้ แข็งแรง สามารถนํา
ทักษะกี ฬาไปใช้ ในอนาคต ส่วนนักศึกษาสาขาประถมศึกษาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต เข้ าร่ วม
กิจกรรมเพราะ ทําให้ นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ การทํางานเป็ นทีม และเกิดความสัมพันธ์ ในหมู่คณะ ทําให้
นักศึกษามีบคุ ลิกที8ดี สําหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยและสาเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้ าร่วมกิจกรรม
ด้ านกีฬาน้ อยกว่าสาขาอื8น ๆ เพราะขาดแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม ไม่ได้ รับการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทัว8 ถึง ประกอบกับไม่ได้ รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าที8ควร สําหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเข้ า
ร่วมกิจกรรมกีฬามากที8สุด เพราะ นักศึกษาต้ องการผ่อนคลายจากการเรี ยนและภาวะความเครี ยดจาก
การเรี ยน เพื8อปลดปล่อยและผ่อนคลาย ให้ ร่างกาย จิตใจที8พร้ อมสําหรับวันต่อไป ส่วนการเข้ าร่ วม
กิจกรรมกี ฬาของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา เพื8อเรี ยนรู้ การทํางานเป็ นทีมและรู้ ถึงความมีนําใจนักกี ฬา
เรี ยนรู้ ตนเองและผู้อื8นด้ วยความเข้ าใจ นอกจากนีต้ องการพัฒนาบุคลิกตนเองดีขึน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าเข้ าร่ วมกิ จ กรรมด้ านกี ฬ า เพราะได้ ร้ ู จัก เพื8 อ นต่ างคณะ และใน
ขณะเดี ยวกันได้ มี การเรี ยนเกี8 ยวกับกี ฬา จึ งทํ าให้ บทบาทของนักศึกษาโดยส่ วนให้ จะเป็ นผู้ให้
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คําแนะนําเกี8ยวกับการเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายอย่างถูกวิธี ซึ8งสอดคล้ องกับ ทบวงมหาวิทยาลัย
(2545 : 8-12) กล่าวว่า การเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาเป็ นการส่งเสริ มให้ มีความรู้ ทกั ษะในการเล่นกีฬามี
ทัศนคติตอ่ การเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพื8อสุขภาพ สร้ างความมีนําใจนักกีฬาและเสริ มสร้ างความ
สามัคคีในหมู่คณะ ช่วยผ่อนคลายความเครี ยด พัฒนาการด้ านจิตใจอารมณ์ สังคม ร่ างกาย และ
จิตใจ
2.4 ด้ านวิชาการ
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากเมื8 อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กิ จ กรรมด้ า นวิช าการช่ว ยให้ เ กิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู้ มีส ภาพการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด ทังนีเนื8องจาก กิจกรรมด้ านวิชาการ ทําให้ นกั ศึกษาให้ เกิด
ความรู้ ทกั ษะในการปฏิบตั ิ และประสบการณ์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในในการเรี ยนได
เป็ นอย่างดี ซึ8งสอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 5-9) ได้ กล่าวว่า กิจกรรมด้ านวิชาการ
เป็ นกิจ กรรมที 8เ พิ 8ม พูน ความรู้ ประสบการณ์ด้ า นวิช าการให้ แ ก่น กั ศึก ษา โดยผสมผสาน
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้ าด้ วยกัน เพื8อช่วยเสริ ม สร้ างประสบการณ์แก่นกั ศึกษา
มากยิ8งขึน
สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ สาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปากร ตามตัวแปรผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที8ระดับ .05 ซึ8งเป็ นไปตามสมมุติฐานที8 ตงไว้
ั ทังนี เนื8องจาก
นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป มีสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาสูงกว่า
นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 2.00-2.99 เพราะ นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 3.00
ขึนไป เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทําให้ นกั ศึกษามีความรู้ เสริ มทักษะ ความรู้ มากขึนและสามารถ
นําไปใช้ ในอนาคต ขณะเดียวกันนักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 2.00-2.99 เข้ าร่ วมกิจกรรม
วิชาการน้ อย เพราะ ไม่เห็นความสําคัญและการนําไปใช้ ในอนาคต ประกอบนักศึกษาเห็นว่ากิจกรรม
วิชาการทําให้ เครี ยดไม่สนุกสนานและต้ องใช้ ความคิด ซึ8งไม่สอดคล้ องกับ งานวิจยั เรื8 อง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของ หวัน วงศ์แก่นท้ าว พบว่า
นักศึกษาที8 มี ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยนแตกต่างกันมี ความคิดเห็นต่อการเข้ าร่ วมมี สภาพการเข้ าร่ วม
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กิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการ แตกต่างกัน กิจกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ด้ านวิชาการไม่พบความ
แตกต่าง หวัน วงศ์แก่นท้ าว ( 2548 : บทคัดย่อ) สําหรับตัวแปรเพศ ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ า
รับการศึกษาต่อ ไม่พบความแตกต่าง ซึ8งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที8ตงไว้
ั ทังนีเนื8องจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมด้ านวิชาการนักศึกษาจะทํานักศึกษามีทกั ษะ ความรู้ ไปพร้ อมกับการเรี ยนจึงทําให้ นกั ศึกษา
จึงมองเห็นความสําคัญด้ านวิชาการ ซึง8 สอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 3 )
ได้ กล่าวว่าถึง
ประโยชน์ กิจกรรมนิสิต ดังนี กิ จกรรมนิสิตเป็ นส่วนส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนในชัน ถ้ ามี การจัด
กิจกรรมให้ ดีแล้ วก็สามารถนําความรู้จากชันเรี ยนมาประยุกต์ใช้ กบั สภาพแวดล้ อมได้
เมือทําการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรสาขาวิชา สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านกี ฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา และด้ านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการทดสอบพบว่ า สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักศึกษาประถมศึกษา แตกต่างกับ สาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขา
อังกฤษ สาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษา
ภาษาสาขาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา และ
สาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
การกี ฬา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชี วิต ซึ8งเป็ นไปตามสมมุติฐานที8 ตังไว้ ทังนี
เนื8องจาก นักศึกษาสาขาประถมศึกษาและนักศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต เข้ าร่วมกิจกรรมเพื8อนําทักษะ
ไปใช้ เพื8อพัฒนาตนเองเพิ8มพูนความรู้และทักษะในการเรี ยน เช่น การเข้ าร่วมชมรมภาษาอังกฤษและการ
ถ่ายภาพ และวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ส่วนการเข้ าร่ วมกิ จกรรมของนักศึกษาสาขา
ภาษาไทยและสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา เพราะกิ จกรรมนันไม่ตรงกับความต้ องการของนักศึกษา
ประกอบกับนักศึกษาไม่ได้ ให้ ความสนใจกับงานวิชาการมากนัก รวมไปถึงการสัมมนาและการฝึ กอบรม
ซึ8งบางครังนักศึกษาไม่เห็นประโยชน์ที8จะนําไปใช้ ซึ8งการเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาอังกฤษ
พบว่า นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านวิชาการมากที8สุด เพราะชมรมเกี8ยวกับด้ านวิชาการตรงกับความ
ต้ องการของนักศึกษา เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ และชมรมภาษาฝรั8งเศส เป็ นต้ น และเข้ าร่ วมกิจกรรม
การเข้ ารับการอบรมและการสัมมนาอย่างต่อเนื8อง การเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านวิชาการของสาขาเทคโนโลยี

87

ทางการศึกษา เข้ าร่วมกิจกรรมน้ อยที8สดุ เพราะ นักศึกษาไม่ได้ ให้ ความสนใจในด้ านวิชาการ และไม่ได้
รับการประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาสาขาจิตวิทยา เพื8อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื8อง ขยายโลกทัศน์และ
ร่วมกันทํางานเป็ นทีมทําให้ มีทกั ษะในการทํางานและแก้ ปัญหา ซึ8งสอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญ นุช
(2543 : 5-9) ได้ กล่าวว่า กิจ กรรมด้ านวิช าการเป็ นกิจกรรมที8เพิ8ม พูนความรู้ ประสบการณ์
ด้ านวิชาการให้ แก่นกั ศึกษา โดยผสมผสานหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้ าด้ วยกัน เพื8อ
ช่วยเสริ มสร้ างประสบการณ์แก่นกั ศึกษามากยิ8งขึน และสอดคล้ องกับ ทบวงมหาวิทยาลัย (2540 : 6)
ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทวั8 ไปของการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา ดังนี เพื8อให้ นกั ศึกษานําความรู้ ทาง
วิชาการและบริ การไปสร้ างสรรค์และบริ การไปสร้ างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทัง
ในด้ านถาวรวัตถุ
2.5 ด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของ
นักศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิจกรรมด้ าน
ส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา ส่งเสริมให้ มีมนุษยสัมพันธ์ผ้ ทู ี8ดี มีสภาพ
การเข้ าร่ วมกิจ กรรมนักศึกษามากที8ส ุด ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาได้ เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมที8ส่ง เสริ ม
ความสามัค คีอ นั ดีแ ละความสัม พัน ธ์ ข องนัก ศึก ษา ทํ า ให้ เ กิด สัม พัน ธ์ อ นั ดีแ ละสามัค คี มี
ปฏิสมั พันธ์ ที8ดี สามารถร่ วมกันทํางานเป็ นทีม ซึ8งเกิดการแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกันและกัน
ซึ8งสอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 3-6) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษาช่วยให้ นกั ศึกษา
ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กันเอง ให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ แลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกันและกัน
สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ สาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที8ระดับ .05 ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป มีสภาพการเข้ า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาสูงกว่า นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน 2.00-2.99 เพราะ นักศึกษาที8มี
ผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป มีความรู้ ความเข้ าในการใช้ สิทธิและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
มากว่า นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน 2.00-2.99 ที8ไม่คอ่ ยกระตือรื อร้ นในการออกความคิดเห็น
และไม่เห็นความสําคัญในการใช้ สิทธิของตนเองเท่าที8ควร อนาคต ซึ8งไม่สอดคล้ องกับ งานวิจยั เรื8 อง
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ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของหวัน วงศ์
แก่นท้ าว ( 2548 : บทคัดย่อ) พบว่า นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยนแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ด้ านส่งเสริ มความสามัคคี อันดีและความสัมพันธ์ ของ
นักศึกษา ไม่พบความแตกต่าง สําหรับตัวแปรเพศ ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ
ไม่พบความแตกต่าง ทังนีเนื8องจาก เป็ นกิจกรรมที8สนุกสนานทําให้ ร้ ู จกั เพื8อนต่างคณะ และนอกจากนี
เป็ นกิจกรรมที8ได้ รับความอบเมื8อได้ เมื8อมาอยู่รัวมหาวิทยาลัย เช่น พี8ดแู ลน้ องในเรื8 องกิจกรรมต่าง ๆ
ทังในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน ทํ าให้ นักศึกเข้ าระเบียบของทางมหาวิ ทยาลัยเพิ8 มมากขึน ซึ8ง
สอดคล้ องกับ ธาริ ณี สุขจิตต์ (2544 : 64-65) ได้ ทําการวิจยั เกี8ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที8เป็ น
กรรมการการบริ หารชมรม ต่ อ การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มเห็นว่าชมรมกิจกรรมต่างเห็นว่าชมรมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยมีจํานวนมากหลากหลายที8จะตอบสนองความต้ องการได้ และมีรุ่นพี8ได้ ให้ คําชีแนะในการทํา
กิจกรรม
เมือทําการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรสาขาวิชา สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านกี ฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา และด้ านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการทดสอบพบว่ า สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่าง นักศึกษาสาขา
จิ ตวิ ทยาและสาขาการศึกษาตลอดชี วิ ต อย่ างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที8 ระดับ .05 นักศึกษาสาขา
ประถมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8
ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05
นักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8
ระดับ .05 นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ซึ8ง
เป็ นไปตามสมมุติฐานที8ตังไว้ ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาสาขาปฐมวัย เข้ าร่ วมกิ จกรรมการรับน้ องอย่าง
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ตื8นเต้ น เพราะเพิ8งจะพ้ นการเป็ นนักศึกษาปี ที8 1 และนอกจากนีต้ องการที8จะแนะนําในเรื8 องการเข้ าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ให้ น้อง ๆ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ซึ8งการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาปฐมศึกษา ได้ มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ส่รู ุ่นน้ องในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ครังแรก การเตรี ยมตัวร่วมกิจกรรม แตกต่างกับสาขาสังคมศึกษาที8เข้ าร่วมกิจกรรม เพื8อแลกเปลี8ยนความ
คิดเห็นซึ8งกันและกันในกิจกรรมที8จดั ขึนพร้ อมทังวางแผนในการทํางาน ส่วนนักศึกษาสาขาภาษาไทย เข้ า
กิจกรรมเพื8อหาประสบการณ์ในการทํางานและใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และได้ ฝึกการเป็ นผู้ตามและผู้นํา
ที8ดี สําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต เข้ าร่วมกิจกรรรมมากที8สุด รองลงมาได้ แก่ นักศึกษาสาขา
จิตวิทยา และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เพราะ ได้ เห็นความสําคัญของการเข้ าร่ วมกิจกรรม และได้
ร่ วมกันวางแผน แก้ ปัญหารวมไปถึงอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนีมีความคิดสร้ างสรรค์กิจกรรมให้ เกิดความ
สนุกสนานและปลอดภัยแก่รุ่นน้ องที8ร่วมกิจกรรม ส่วนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขา
วิทยาศาสตร์ การกี ฬา เข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อยกว่าสาขาอื8น ๆ เพราะ นักศึกษาให้ ความสําคัญกับกิจกรรม
ดังกล่าวน้ อย เพราะขันตอนในการจัดกิจกรรมไม่ชัดเจน ขาดการปรับปรุ งพัฒนายังยึดรู ปแบบเดิม ๆ ซึ8ง
สอดคล้ องกับ สัมฤทธิ? ใจดี (2544 : 2) กล่าวว่า สภาพปั ญหาที8เกิดขึนเกี8ยวกับการร่วมกิจกรรมนักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ8งนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมจํานวนน้ อย ทําให้ การจัดกิจกรรมไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที8ตงไว้
ั
ทังที8กิจกรรมเป็ นประโยชน์กับนักศึกษา แต่นักศึกษาให้ ความสําคัญน้ อยซึ8งเป็ นปั ญหาในปั จจุบนั และ
สอดคล้ องกับ ทบวงมหาวิทยาลัย (2540 : 6) ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั8วไปของการส่งเสริ มกิ จกรรม
นักศึกษา ดังนี เพื8อพัฒนาตัวนิสิต ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ตรง สร้ างค่านิยม
ด้ านความร่ วมมือ สามัคคี รับผิดชอบและเสียสละเพื8อส่วนรวม ฝึ กการเป็ นผู้นําและผู้ตามที8ดี รู้ จักการ
วางแผน กําหนดวิธีการและขันตอนการร่วมกันทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
2.6 ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กิจกรรมด้ านการปกครองตนเอง
ตามวิถีทางประชาธิปไตยส่งเสริ มให้ เป็ นผู้ที8มีส่วนร่ วมในการรู้ จกั ใช้ สิทธิของตนเอง มีส ภาพการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามากที8สุด ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาเข้ ามาร่ วมกิจกรรมดังกล่าวที8ทาง
มหาวิทยาลัยได้ จดั ขึน เช่น การเลือกตังนายกสโมสรนักศึกษา การใช้ สิทธิในการเลือกตังต่างๆ
จากการประสัม พันธ์ ของทางมหาวิทยาลัย ประกอบกับประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตย จึง ทํ า ให้ น กั ศึก ษากระตือ รื อ ร้ น ในการใช้ ส ิท ธิใ นการเลือ กตัง อัน ส่ง ผลให้
นักศึกษาทราบความเคลื8อนไหวต่าง ๆทางการเมือง ซึง8 สอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 6-9)
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กล่าวว่า กิจกรรมด้ านการเมือง เป็ นกิจกรรมที8สอนให้ นกั ศึกษารู้ถึงเหตุการณ์ของโลกและสังคม
สํ าหรั บการทดสอบสมมุติฐานการเปรี ยบเที ยบสภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ?
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารับการศึกษาต่อ สาขาวิชา
ผลการทดสอบพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวแปรผลสัมฤทธิ?ทางการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาที8มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 2.00-2.99 มี
สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษาเหมื อนกัน นักศึกษาที8 มี ผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน 3.00 ขึนไป
เพราะ กิจกรรมทางการเมืองทําให้ นกั ศึกษา เป็ นผู้ที8ทราบถึงความเคลื8อนไหวเหตุการณ์บ้านเมือง
ซึ8 ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จัยเรื8 อง ความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาต่ อการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของ หวัน วงศ์แก่นท้ าว พบว่า นักศึกษาที8 มีผลสัมฤทธิ? ทางการเรี ยน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ด้ านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิ ปไตย ของนักศึกษาไม่พบความแตกต่าง (หวัน วงศ์แก่นท้ าว.2548 : บทคัดย่อ)
สําหรับตัวแปรเพศ ภูมิลํ าเนา จังหวัดที8อยู่ การเข้ ารั บการศึกษาต่อ ไม่พบความแตกต่าง ซึ8งไม่
เป็ นไปตามสมมุติฐาน ทังนีเนื8องจาก เมื8อนักศึกษาเข้ ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้ องรู้ และต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด เพื8อให้ การอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะ
ไม่เกิดปั ญหา ซึ8งสอดคล้ องกับ ธิดารัตน์ บุญนุช (2543 : 3) ได้ กล่าวว่า ประโยชน์ของการเข้ าร่ วม
กิจกรรมของนิสิตได้ ฝึกการเป็ นผู้นําและการใช้ ชีวิตระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมนิสิตมีส่วนช่วยนิสิต
เพื8อพัฒนาการมีชีวิตในสังคมระบอบประชาธิ ปไตย เรี ยนรู้ ว่าการเป็ นพลเมืองดีนันเป็ นอย่างไร ให้
โอกาสได้ พัฒนาความเป็ นผู้ นํ าและผู้ตาม พัฒ นาความกล้ าหาญที8 มี คุณ ธรรมและรู้ จักรั กษา
กฎระเบี ยบต่าง ๆ เพื8 อให้ บรรลุเป้ าหมายดังกล่ าวกิ จกรรมนักศึกษาต้ องยึ ดหลักประชาธิ ปไตย
คุณธรรมและมาตรฐานต่าง ๆ ในสังคมด้ วย และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตามความ
เมือทําการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรสาขาวิชา สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านกี ฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา และด้ านปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ผลการทดสอบ สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย สาขา
เทคโนโลยี ทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที8ระดับ .05
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นักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา
อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที8ระดับ .05 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา และวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05 นักศึกษา
สาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที8ระดับ .05
นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที8ระดับ .05 ทังนีเนื8องจาก นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา เป็ นสาขาที8มีความเข้ าใจเกี8ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย จึงทํ าให้ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษาคอยให้ ความรู้ ความเข้ าในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่วนการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยของ
นักศึกษาสาขาภาษาไทยและสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื8อแลกเปลี8ยนความคิดเห็นในการทํางาน
สร้ างจิตสํานึกที8ดีต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมตามวิถีไทย การเข้ าร่วมกิจกรรมของสาขา
ภาษาอังกฤษ ทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านขันตอนการเลือกตัง เกิด
ประสบการณ์ ตรงสามารถนํ าไปใช้ ในสังคม และนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ การเป็ นพลเมื องดีในสังคมไทย
สําหรับการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา เพื8อ
รักษากฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมให้ เป็ นไปตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนการเข้ าร่ วม
กิจกรรมด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิ ปไตยของนักศึกสาขาการศึกษาตลอดชี วิต เพื8 อนํ า
ประสบการณ์ไปใช้ ในอนาคตและเรี ยนรู้การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ให้ ความสนใจกับกิจกรรมด้ านปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย ไม่
เห็นประโยชน์ ของการใช้ สิทธิ ของตนเอง จึงมีนักศึกษาเข้ าร่ วมกิ จกรรมน้ อยกว่าสาขาวิชาอื8 น ๆ ซึ8ง
สอดคล้ องกับ ธิ ดารั ตน์ บุญนุช (2543 : 3-6) กล่าวว่า การเป็ นผู้นํ าและการใช้ ชี วิ ตในระบอบ
ประชาธิปไตย กิจกรรมช่วยเตรี ยมนักศึกษา เพื8อการมีชีวิตในสังคม และได้ เรี ยนรู้ การเป็ นพลเมือง มี
โอกาสพัฒนาการเป็ นผู้นําและผู้ตามที8ดี และสอดคล้ องกับ สําเนาว์ ขจรศิลป์ ( 2538 : 120-121) กล่าวว่า
กิจกรรมนักศึกษาเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ และการทํางานร่ วมกับผู้อื8น การดําเนินชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตย ได้ นําความรู้ไปประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื8 อง สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. ด้ านการบําเพ็ญประโยชน์ ผลการวิจยั พบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการบําเพ็ญประโยชน์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที8อยูล่ ําดับสุดท้ าย คือ กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ได้
เรี ยนรู้วิธีการจัดบริหารโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีการจัดตังคณะกรรม
หลากหลายชันปี เพื8อจะได้ มีความคิดที8หลากหลายในการบริหารจัดการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
จากผลการวิ จั ยพบว่ า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนั กศึ กษาของนั กศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ด้ านการศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8 อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที8 อยู่ลํ าดับสุดท้ าย คือ กิ จกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ มให้ มี
ค่านิยมที8ดีและกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมช่วยพัฒนาสุนทรี ยะของตนเอง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้
มีโครงการการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมต่าง ๆ
3. ด้ านกีฬา
จากผลการวิ จั ยพบว่ า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนั กศึ กษาของนั กศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านกีฬา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อที8อยูล่ ําดับสุดท้ าย คือ กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ ผอ่ นคลายความตึงเครี ยด คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัดกิจกรรมที8ผอ่ นคลายความตึงเครี ยด เช่น โยคะ แอโรบิค เกมต่าง ๆ เป็ นต้ น
4. ด้ านวิชาการ
จากผลการวิ จั ยพบว่ า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนั กศึ กษาของนั กศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านวิชาการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ข้ อที8 อยู่ ลํ าดับสุดท้ าย คื อ กิ จกรรมด้ านวิ ชาการช่ วยให้ สามารถทํ างานร่ วมกั บผู้ อื8 นได้
ดังนัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื8อให้ เพื8อส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษา
ที8เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ และนักศึกษากลุ่มอื8น ๆ เข้ าร่ วมสัมมนาและแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกัน
และกัน

93

5. ด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
จากผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ ของ
นักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที8อยู่ลําดับสุดท้ าย คือ
กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษาส่งเสริ มให้ เกิดความผูกพันอันดี
ระหว่ างรุ่ นพี8 กั บรุ่ นน้ อง คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ควรจัดกิ จกรรมที8 ส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่ นพี8กับรุ่ นน้ องอย่างต่อเนื8 อง เช่น กี ฬาเชื8 อมความสัมพันธ์ น้องพี8 ค่ายสาน
สัมพันธ์น้องพี8 หรื อ เกมสัมพันธ์พี8กบั น้ อง
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
จากผลการวิ จั ยพบว่ า สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนั กศึ กษาของนั กศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที8อยู่ลําดับสุดท้ าย คือ กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิ ปไตยทําให้ ซื8อสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริ มความซื8อสัตย์ เช่น ธนาคารความดี หรื อกิจกรรมเก็บได้ คืนเจ้ าของ สมุดบันทึกความดี
โครงการอบรมคุณธรรม พานักศึกษาเข้ าวัดเพื8อฟั งพระเทศน์
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า ด้ านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่ า กิ จกรรมวิ ชาการช่ วยให้ สามารถทํ างานร่ วมกับผู้อื8 นได้ มี ค่าเฉลี8 ยน้ อยที8 สุด ดังนั น
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื8อให้ เพื8อส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างนักศึกษาที8เข้ า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ และนักศึกษากลุ่มอื8น ๆ เข้ าร่วมสัมมนาและแลกเปลี8ยนความคิดเห็นซึ8งกันและกัน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้ านศิลปวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื8อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั ง+ ต่ อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เรื8 อง แรงจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการปกครองตนเอง
ตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย ของนัก ศึก ษาด้ า นการปกครองตนเองตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ควรมี การทํ าวิจัยเรื8 อง สภาพและปั ญหาการเข้ าร่ วมกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย เรื8 อง ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาวิ จัยเรื อง “สภาพการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษามหาวิ ทยาลัย ของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็ น 3 ตอน ดังนี ,
ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ประกอบตาราง
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ สภาพการเข้ าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร แบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน คือ ด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ ด้ า นศิล ปวัฒ นธรรม ด้ า นกี ฬ า ด้ านวิ ช าการ ด้ านส่ง เสริ ม ความสามัค คี อัน ดีแ ละ
ความสัม พัน ธ์ ข องนักศึกษา และด้ า นการปกครองตนเองตามวิ ถีทางประชาธิ ปไตย ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรี ยบเทียบระดับค่า
คะแนนเฉลียระหว่างกลุม่ โดยจําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิOทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดทีอยู่ และ
การเข้ ามหาวิทยาลัย ด้ วยสถิติทดสอบ t-test, เปรี ยบเทียบระดับค่าคะแนนเฉลียระหว่างกลุ่มโดย
จําแนกตามสาขาวิชา ด้ วยสถิติทดสอบ One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างจะ
ทําการทดสอบรายคูด่ ้ วยค่าสถิตทิ ดสอบ LSD (least-significant difference)
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ตารางที 2 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิO
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดทีอยู่ การเข้ ามหาวิทยาลัย การเคยเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา และลักษณะการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (n = 176)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษาตลอดชีวิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม
3. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
2.00 – 2.99
3.00 ขึนไป
รวม
4. ภูมิลาํ เนา
อยูใ่ นเขตอําเภอเมือง
อยูใ่ นเขตต่างอําเภอ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

49
127
176

27.80
72.20
100.00

18
17
13
12
18
16
21
31
30
176

10.20
9.70
7.30
6.80
12.20
9.00
12.10
17.60
17.10
100.00

89
86
176

50.60
48.80
100.00

98
78
176

56.70
43.30
100
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ตารางที 2 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิO
ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา จังหวัดทีอยู่ การเข้ ามหาวิทยาลัย การเคยเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา และลักษณะการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ต่อ) (n = 176)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
5. จังหวัดทีอยู่
กรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัด
รวม
6. การเข้ ามหาวิทยาลัย
โควตาพิเศษ/โครงการพิเศษ
สอบเข้ ามหาวิทยาลัยด้ วยตนเอง(เอนทรานส์)
รวม
7. เคยเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านกีฬา
ด้ านวิชาการ
ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
8. ลักษณะการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เข้ าร่วมในฐานะคณะกรรมการ
เข้ าร่วมในฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ไม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรม
-

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

71
105
176

40.30
59.70
100.00

92
84
176

52.30
47.70
100.00

129
58
84
56
126
38
-

73.30
33.00
47.70
31.80
71.60
21.20
-

39
126
11
-

22.20
71.60
6.20
-

จากตารางที 2 สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.50 นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชี วิตมี มากที สุด คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 มี ผลสัมฤทธิO
ทางการเรี ยน 2.00 -2.99 มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 50.60 ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง คิดเป็ น
ร้ อยละ 56.70 ส่วนใหญ่อยู่ต่างหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 59.70 การเข้ ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่โดยโควตา
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พิเศษ/โครงการพิเศษ คิดเป็ นร้ อยละ 52.30 เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านการบําเพ็ญประโยชน์มากทีสุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.29 ส่วนใหญ่เข้ าร่วมฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 71.60
ตารางที 3 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายด้ าน
(n = 176)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ด้ านกีฬา
ด้ านวิชาการ
ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
รวม

X
4.19
4.16
4.31
4.15
4.33
4.16
4.22

S.D.
.63
.565
.63
.66
.55
.66
.52

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 3 โดยภาพรวมพบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.22, S.D. = 0.52 ) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านเรี ยงลํ าดับพบว่า ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา มากที สุด
( Χ = 4.33, S.D. = 0.55 ) รองลงมาด้ านกีฬา ( Χ = 4.31, S.D. = 0.63) ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
( Χ = 4.19, S.D. = 0.63) และด้ านวิชาการเป็ นลําดับสุดท้ าย ( Χ = 4.15, S.D. = 0.66 )
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ตารางที 4 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
1. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยให้ ได้ พฒ
ั นา
ภาวะการเป็ นผู้นําและ
ผู้ตามทีดี
2. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยให้ ร้ ูจกั
ตนเองและผู้อืน
3. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ได้ เรี ยนรู้
วิธีการบริ หารจัดการ
โครงการ
4. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยให้ เรียนรู้
การทํางานเป็ นทีม
5. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยให้ เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์
6. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ทําให้ ได้ ร้ ูจกั
เพือนต่างคณะ
7. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยขยาย
โลกทัศน์ของตนเอง
8. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์สง่ เสริ ม
จิตสํานึกให้ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

X

S.D.

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา

61
(34.70)

85
(48.30)

28
(15.90)

0
(0)

2
(1.10)

4.12

.80

มาก

73
(41.50)

78
(46.00)

20
(14.40)

2
(1.10)

0
(0)

4.23

.79

มาก

49
(27.80)

83
(47.20)

35
(19.90)

7
(4.00)

2
(1.10)

3.96

.85

มาก

74
(42.60)

81
(46.00)

15
(8.50)

3
(1.70)

2
(1.10)

4.28

.76

มาก

65
(36.90)

72
(40.90)

33
(18.80)

4
(2.30)

2
(1.10)

4.10

.84

มาก

87
(49.40)

48
(27.23)

35
(19.90)

4
(2.30)

2
(1.10)

4.28

.85

มาก

78
(44.30)

59
(33.50)

35
(19.90)

3
(1.70)

1
(.60)

4.25

.79

มาก

73
(41.50)

79
(44.90)

20
(11.40)

2
(1.10)

2
(1.10)

4.25

.76

มาก
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ตารางที 4 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ (ต่อ) (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
9. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ

ประโยชน์ช่วยให้ ได้
เรี ยนรู้สภาพความเป็ น
จริ งของสังคมชนบท
10. กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ
ประโยชน์ทําให้ มีโอกาส
ประยุกต์ความรู้ทาง
วิชาการไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์กบั สังคม
รวมค่ าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

75

71

(%)

(%)

(%)

23

5

2

(2.80)

(1.10)

4

1

(2.30)

(0.60)

(42.60) (40.30) (13.10)

71

81

20

(40.30) (46.00) (10.80)

X

S.D.

4.20

.84

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.23

.76

มาก

4.19

.63

มาก

จากตารางที 4 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 419, S.D. = 0.63 )
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ทําให้ ได้ ร้ ู จกั เพือนต่างคณะมากทีสุด
( Χ = 4.28, S.D. = 0.85) กิจกรรมด้ านบําเพ็ญ ประโยชน์ช่วยขยายโลกทัศน์ของตนเอง
( Χ = 4.25, S.D. = 0.79) กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ส่งเสริ มจิตสํานึกให้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ( Χ = 4.25, S.D. = 0.76) ส่วนกิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ช่วยให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ และกิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ได้ เรี ยนรู้ วิธีการบริ หารจัดการโครงการอยู่ในระดับน้ อย
( Χ = 4.10, S.D. = 0.84 และ Χ = 3.96, S.D. = 0.85 ตามลําดับ )
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ตารางที 5 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรม
(n = 176)
สภาพการเข้ าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
1. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ มีบคุ ลิกภาพทีดี
2. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ มีคา่ นิยมทีดี
3. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ มีความมันใจในตนเอง
4. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมช่วยให้
กล้ าแสดงออก
5. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ ได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์
6. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ มีความรักความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
7. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมช่วยให้
ได้ เรียนรู้คณ
ุ ค่าทาง
วัฒนธรรมไทย
8. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมช่วยพัฒนา
สุนทรีย์ของตนเอง

ระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

37

86

50

2

1

(1.10)

(0.60)

4

1

(2.30)

(0.60)

6

1

(3.40)

(0.60)

(21.10) (48.90) (28.40)
53

80

38

(30.10) (45.50) (21.60)
56

76

37

(31.80) (43.20) (21.00)

72
28
4
71
(40.30 (40.90) (15.90) (2.30)
)
85
67
20
2
(48.30) (38.10 (11.10 (1.10)
)
)
80

60

32

(45.50) (34.10) (18.20)

83

65

23

(42.20) (39.90) (13.10)
54

78

37

(30.70) (44.30) (21.00)

1

X

S.D.

4.03

.77

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.02

.80

มาก

4.03

.84

มาก

4.16

.84

มาก

4.32

.79

มาก

4.31

.82

มาก

4.29

.81

มาก

4.02

.83

มาก

(0.60)
2

(1.10)

2

2

(1.10)

(1.10)

3

2

(1.70)

(1.10)

5

2

(2.80)

(1.10)

51

ตารางที 5 จํานวน และร้ อยละของจํานวนของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ด้ านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) (n = 231)
สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
9. กิจกรรมด้ าน

ศิลปวัฒนธรรมได้ เรี ยนรู้
ทักษะการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม
10. กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมได้ เรี ยนรู้
มรดกทางวัฒนธรรม
รวมค่ าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

69

72

31

3

1

(1.70)

(0.60)

3

2

(1.70)

(1.10)

(39.20) (40.90) (17.60)

80

64

27

(45.50) (36.40) (15.30)

X

S.D.

4.16

.81

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.23

.83

มาก

4.16

.65

มาก

จากตารางที 5 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.16, S.D. = 0.65 )
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ มให้ ได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
มากทีสุด ( Χ = 4.32, S.D. = 0.79) กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ มให้ มีความรักความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ( Χ = 4.31, S.D. = 0.82) กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมช่วยให้ ได้
เรี ยนรู้ คณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมไทย ( Χ = 4.29, S.D. = 0.81) ส่วนกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริ ม
ให้ มีค่านิยมทีดี และกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมช่วยพัฒนาสุนทรี ย์ของตนเองอยู่ในระดับน้ อย
( Χ = 4.02, S.D. = 0.80 และ Χ = 4.02, S.D. = 0.83ตามลําดับ )

52

ตารางที 6 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านกีฬา
(n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านกีฬา
1. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
เข้ าใจความมีนํ ,าใจนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
ได้ พัฒนาสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ
3. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
ได้ เรี ยนรู้ทกั ษะด้ านกีฬา
4. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
ผ่อนคลายความตึงเครี ยด
5. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
มีร่างกายแข็งแรง
6. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วย
สร้ างความสามัคคีใน
หมูเ่ พือน
7. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
เข้ าใจตนเองและเรี ยนรู้
ผู้อืน
8. กิจกรรมด้ านกีฬาส่งเสริ ม
ให้ มีมนุษยสัมพันธ์และ
บุคลิกภาพทีดี
9. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
ได้ เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม
10. กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้
ได้ ร้ ูจกั เพือนต่างคณะ
รวมค่ าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา

2
(1.10)

4.33

.87

มาก

5
(2.80)

0
(0)

4.46

.75

มาก

26
(14.80)

3
(1.70)

1
(0.60)

4.26

.83

มาก

64
(36.40)

29
(16.50)

7
(4.00)

0
(0)

4.19

.84

มาก

111
(63.10)

48
(27.30)

14
(8.00)

3
(1.70)

0
(0)

4.51

.72

มากทีสุด

84
(47.70)

65
(36.90)

23
(13.10)

4
(2.30)

0
(0)

4.29

.79

มาก

73
(41.50)

69
(39.20)

29
(16.50)

3
(1.70)

2
(1.70)

4.18

.83

มาก

83
(47.20)

66
(37.50)

24
(13.60)

2
(1.10)

1
(0.60)

4.30

.77

มาก

94
(53.40)

60
(34.10)

20
(11.40)

2
(1.10)

0
(0)

4.38

.74

มาก

108
(61.40)

25
(14.20)

37
(21.00)

6
(3.40)

0
(0)

4.25

.81

มาก

4.31

.63

มาก

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

95
(54.00)

51
(29.00)

23
(13.10)

5
(2.80)

105
(59.70)

51
(29.00)

15
(8.50)

83
(47.20)

63
(35.80)

76
(43.20)

53

จากตารางที 6 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านกีฬา โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.31, S.D.=0.63) เมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ มีร่างกายแข็งแรงมากทีสุด ( Χ = 4.51, S.D. = 0.72)
กิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ ได้ พฒ
ั นาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ( Χ = 4.46, S.D. = 0.75) กิจกรรมด้ าน
กีฬาช่วยให้ ได้ เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม ( Χ = 4.38, S.D. = 0.74) ส่วนกิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด และกิจกรรมด้ านกีฬาช่วยให้ เข้ าใจตนเอง และเรี ยนรู้ผ้ อู ืนอยู่ในระดับน้ อย
( Χ = 4.19, S.D. = 0.84 และ Χ = 4.18, S.D. = 0.83 ตามลําดับ )
ตารางที 7 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านวิชาการ
(n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านวิชาการ
1. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
เพิมพูนประสบการณ์ใน
การเรี ยน
2. กิจกรรมด้ านวิชาการ
ส่งเสริ มให้ ได้ นําความรู้
ทางวิชาการไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์
3. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
ให้ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อืนได้
4. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
ให้ ร้ ูจกั กระบวนการคิด
วิเคราะห์
5. กิจกรรมด้ านวิชาการ
ส่งเสริ มให้ เกิดการใฝ่ รู้
ตลอดชีวิต

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

72
(40.90)

78
(44.30)

20
(11.40)

4
(2.30)

2
(1.10)

4.21

.80

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

65
(36.90)

78
(44.30)

28
(15.90)

2
(2.30)

1
(0.60)

4.15

.79

มาก

57
(32.40)

76
(43.20)

39
(22.20)

3
(1.70)

1
(0.60)

4.05

.80

มาก

72
(40.90)

75
(42.60)

25
(14.20)

3
(1.70)

1
(0.60)

4.21

.78

มาก

62
(35.20)

69
(39.20)

40
(22.70)

4
(2.30)

1
(0.60)

4.06

.84

มาก

X

S.D.

54

ตารางที 7 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านวิชาการ (ต่อ)
(n = 176)

สภาพการเข้ าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษา
ด้ านวิชาการ
6. กิจกรรมด้ านวิชาการ
ส่งเสริ มให้ กล้ าคิดริเริ ม
สร้ างสรรค์
7. กิจกรรมด้ านวิชาการ
ส่งเสริ มให้ ร้ ูจกั มุง่ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือง
8. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
ให้ เกิดทักษะการเรี ยนรู้
9. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
ให้ ขยายโลกทัศน์
10. กิจกรรมด้ านวิชาการช่วย
ให้ มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นระบบ
รวมค่าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

79

44

48

4

1

(2.30)

(0.60)

4

1

(2.30)

(0.60)

2

1

(1.10)

(0.60)

4

1

(2.30)

(0.60)

3

1

(1.70)

(0.60)

(44.90) (25.00) (27.30)
62

81

28

(35.20) (46.00) (15.90)
76

70

27

(43.20) (39.80) (15.30)
71

67

33

(40.30) (38.10) (18.80)
73

69

30

(41.50) (32.00) (17.00)

X

S.D.

4.07

.82

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.14

.78

มาก

4.23

.81

มาก

4.16

.83

มาก

4.19

.81

มาก

4.15

.66

มาก

จากตารางที 7 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.15, S.D. = 0.66 )
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กิ จ กรรมด้ า นวิช าการช่ว ยให้ เ กิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู้ มากที สุด
( Χ = 4.23, S.D. = 0.81) กิ จ กรรมด้ า นวิ ช าการช่ว ยเพิ มพูน ประสบการณ์ ใ นการเรี ย น
( Χ = 4.21, S.D. = 0.80) กิจกรรมด้ านวิชาการช่วยให้ ร้ ู จกั กระบวนการคิดวิเคราะห์
( Χ = 4.21, S.D. = 0.78) ส่วนกิจกรรมด้ านวิชาการส่งเสริ มให้ เกิดการใฝ่ รู้ ตลอดชีวิต
และกิจกรรมด้ านวิชาการช่วยให้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ อยู่ในระดับน้ อย ( Χ = 4.06,
S.D. = 0.84 และ Χ = 4.05, S.D. = 0.80 ตามลําดับ )
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ตารางที 8 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านส่งเสริม
ความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา(n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ านส่ งเสริม
ความสามัคคีอนั ดี และ
ความสัมพันธ์ ของนักศึกษา
1. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษาช่วย
ให้ มีความสามัคคีในหมู่
คณะ
2. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษาช่วย
หล่อหลอมความเป็ น
สถาบัน
3. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ส่งเสริมให้ มีมนุษยสัมพันธ์
ผู้ทีดี
4. กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ส่งเสริ มให้ เข้ าใจแนวทาง
การดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ช่วยให้ ได้ เรียนรู้การทํางาน
ร่วมกับผู้อืน

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

88
(50.00)

65
(36.90)

22
(12.50)

0
(0)

1
(0.60)

4.36

.71

มาก

84
(48.10)

63
(35.90)

25
(14.30)

3
(1.70)

0
(0)

4.30

.77

มาก

90
(51.10)

63
(35.80)

21
(11.90)

2
(1.10)

0
(0)

4.37

.72

มาก

74
(42.00)

81
(46.00)

19
(10.80)

2
1.10)

0
(0)

4.29

.69

มาก

86
(48.90)

67
(38.10)

21
(11.90)

2
(1.10)

0
(0)

4.35

.72

มาก
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ตารางที 8 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านส่งเสริม
ความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา (ต่อ) (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ านส่ งเสริม
ความสามัคคีอนั ดี และ
ความสัมพันธ์ ของนักศึกษา
6. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ช่วยให้ สามารถปรับตัว
เข้ ากับผู้อืนได้ ดี
7. กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ส่งเสริ มให้ เกิดความผูกพัน
อันดีระหว่างรุ่นพีกับรุ่นน้ อง
8. กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษาช่วย
ให้ เกิดความภาคภูมิใจ ใน
การเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. กิจกรรมด้ านส่งเสริมความ
สามัคคีอนั ดีและความ
สัมพันธ์ของนักศึกษา
ช่วยให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจในกลุม่ เพือน
10. กิจกรรมด้ านส่งเสริม
ความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
ช่วยให้ มีจิตสํานึกทีดี
รวมค่ าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด

X

S.D.

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

79
(45.90)

75
(42.60)

22
(12.50)

0
(0)

0
(0)

4.32

.68

มาก

79
(44.90)

64
(36.40)

30
(17.00)

2
(1.10)

1
(0.60)

4.24

.79

มาก

88
(50.00)

65
(37.90)

21
(11.90)

2
(1.10)

0
(0)

4.36

.72

มาก

82
(46.60)

75
(42.60)

16
(9.10)

2
(1.10)

1
(0.60)

4.33

.73

มาก

89
(50.60)

64
(36.40)

20
(11.40)

2
(1.10)

1
(0.60)

4.35

.75

มาก

4.33

.55

มาก
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จากตารางที 8 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ด้ านส่ง เสริ ม ความสามัค คีอัน ดีแ ละความสัม พัน ธ์ ของนัก ศึก ษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.33, S.D. = 0.55 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า กิจกรรม
ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอันดีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา ส่งเสริ มให้ มีมนุษยสัมพันธ์ ผ้ ูทีดี
มากทีสุด ( Χ = 4.37, S.D. = 0.72) กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนัก ศึ ก ษา ช่ ว ยให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในการเป็ นนัก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร
( Χ = 4.36, S.D. = 0.72) กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาช่วยให้ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ( Χ = 4.36, S.D. = 0.71) ส่วนกิจกรรมด้ าน
ส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของนักศึกษาส่งเสริ มให้ เข้ าใจแนวทางการดําเนินชีวิต
ในมหาวิ ทยาลัย และกิ จ กรรมด้ านส่ง เสริ ม ความสามัคคี อันดี และความสัม พันธ์ ข องนักศึกษา
ส่งเสริมให้ เกิดความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพีกับรุ่นน้ องอยู่ในระดับน้ อย ( Χ = 4.29, S.D. = 0.69
และ Χ = 4.24, S.D. = 0.79 ตามลําดับ )
ตารางที 9 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ าน
การปกครองตนเองตาม
วิถที างประชาธิปไตย
1. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยทําให้ ร้ ูจกั
เคารพสิทธิของผู้อืน
2. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยทําให้ มี
จิตสํานึกต่อตนเองและ
สังคม
3. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยทําให้
ความซือสัตย์

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

71
(40.30)

X

S.D.

1
(0.10)

4.19

.80

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4
(2.30)

1
(0.60)

4.16

.82

มาก

4
(2.30)

2
(1.10)

4.02

.86

มาก

(%)

(%)

(%)

75
(42.60)

25
(14.20)

4
(2.30)

72
(40.90)

67
(38.10)

32
(18.20)

57
(32.40)

75
(42.60)

38
(21.60)
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ตารางที 9 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (ต่อ) (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ าน
การปกครองตนเองตาม
วิถที างประชาธิปไตย
4. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยช่วยให้ เข้ าใจ
ระบบและวิธีการเลือกตัง,
5. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยส่งเสริ มให้
มีระเบียบวินยั
6. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยส่งเสริ มให้
เคารพและยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อืน
7. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยช่วยให้ เข้ าใจ
วิถีประชาธิปไตย
8. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยส่งเสริ ม
ให้ มีความเป็ นประชาธิปไตย
9. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยส่งเสริ ม
ให้ เป็ นผู้ทีมีสว่ นร่วมใน
การรู้จกั ใช้ สทิ ธิของตนเอง

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
75

63

28

(42.60) (35.80) (15.90)

62

73

34

(35.20) (41.50) (19.30)

72

69

30

(40.90) (39.20) (17.00)

67

78

27

(38.10) (44.30) (15.30)

70

71

32

(39.80) (40.30) (18.20)

81

69

23

(46.00) (39.20) (13.10)

8

2

(4.50)

(1.10)

6

1

(3.40)

(0.60)

4

1

(2.30)

(0.60)

3

1

(1.70)

(0.60)

2

1

(1.10)

(0.60)

2

1

(1.10)

(0.60)

X

S.D.

4.15

.91

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.07

.84

มาก

4.18

.82

มาก

4.18

.78

มาก

4.17

.80

มาก

4.28

.77

มาก
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ตารางที 9 จํานวน และร้ อยละของระดับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย (ต่อ) (n = 176)
สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาด้ าน
การปกครองตนเองตาม
วิถที างประชาธิปไตย
10. กิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยช่วยให้
เข้ าใจกติกาในระบอบ
ประชาธิปไตย
รวมค่ าเฉลีย

ระดับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

73

70

29

3

1

(1.70)

(0.60)

(41.50) (39.80) (16.50)

X

S.D.

4.21

.80

ระดับ
สภาพการ
เข้ าร่ วม
กิจกรรม
นักศึกษา
มาก

4.16

.66

มาก

จากตารางที 9
สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.16, S.D. = 0.66 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
กิจกรรมด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยส่งเสริมให้ เป็ นผู้ทีมีสว่ นร่วมในการรู้ จกั ใช้
สิทธิของตนเอง มากทีสุด ( Χ = 4.28, S.D. = 0.77) กิจกรรมด้ านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิปไตยช่วยให้ เข้ าใจกติกาในระบอบประชาธิปไตย ( Χ = 4.21, S.D. = 0.80)
กิ จ กรรมด้ า นการปกครองตนเองตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตยทํ า ให้ รู้ จัก เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื น
( Χ = 4.19, S.D. = 0.80) ส่วนกิจกรรมด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ส่งเสริมให้ มีระเบียบวินยั และกิจกรรมด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและกิจกรรมด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยทําให้ ความซือสัตย์อยู่ในระดับน้ อย ( Χ = 4.07, S.D. = 0.84
และ Χ = 4.02, S.D. = 0.86 ตามลําดับ )

60

ตอนที 2 การทดสอบความแตกต่ างของสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเสนอผลการวิจยั เพือทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลียของตัวแปรซึงจําแนกเป็ นสองกลุม่ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ t-test และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลียของตัวแปรซึงจําแนกเป็ น 3 กลุม่ ขึ ,นไป โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ One – way ANOVA
ตารางที 10 เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ (n = 176)
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
X

1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

ชาย

หญิง

(n=49)

(n=127)

S.D.

X

t

p

S.D.

4.25

.70

4.18

.61

.693

.489

4.14

.75

4.16

.62

-.195

.845

4.46

.58

4.28

.64

1.759

.080

4.14

.74

4.15

.64

-.122

.903

4.36

.55

4.32

.55

.481

.631

4.22

.76

4.15

.63

.639

.523

4.26

.56

4.20

.51

.642

.522

จากตารางที 10 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ านแล้ วพบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
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ตารางที 11 เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามผลสัมฤทธิOทางการเรี ยน
(n = 176)
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

2.00-2.99

3.00 ขึ ,นไป

(n=90)

(n=86)

X

1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

S.D.

X

t

p

S.D.

4.08

.68

4.24

.60

-1.820

.070

3.97

.73

4.25

.58

-3.157

.002*

4.31

.67

4.32

.62

-.129

.898

3.97

.73

4.23

.60

-2.842

.005*

4.22

.59

4.38

.52

-2.010

.046*

4.01

.75

4.24

.61

-2.485

.014*

4.09

.55

4.28

.50

-2.500

.013*

จากตารางที 11 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามผลสัมฤทธิOทางการเรี ยน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านวิชาการ ด้ านการปกครองตนเองตาม
วิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ส่ ว นด้ า นบํ า เพ็ ญ
ประโยชน์และด้ านกีฬา แตกต่างกันอย่างไม่นยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 05
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ตารางที 12 เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามภูมิลําเนา (n = 176)
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

อยูใ่ นเขต
อําเภอเมือง

อยูใ่ นเขต
ต่างอําเภอ

(n=98)

(n=78)

X

1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

S.D.

X

t

p

S.D.

4.23

.56

4.16

.74

.698

.486

4.18

.61

4.14

.73

.396

.692

4.33

.59

4.31

.67

.164

.870

4.18

.64

4.13

.70

.500

.618

4.35

.52

4.28

.60

.883

.378

4.22

.58

4.11

.77

1.102

.272

4.25

.50

4.19

.59

.744

.458

จากตารางที 12 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรเมือจําแนกตามภูมิลําเนา โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
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ตารางที 13 เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามจังหวัดทีอยู่ (n =176)
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ต่างจังหวัด

(n=71)

(n=105)

X

1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

S.D.

X

t

p

S.D.

4.14

.56

4.20

.64

-.571

.569

4.08

.57

4.17

.66

.374

.428

4.25

.68

4.33

.62

-.734

.464

4.07

.65

4.16

.66

-.829

.408

4.39

.49

4.31

.56

.843

.400

4.10

.65

4.17

.67

-.648

.517

4.17

.47

4.23

.54

-.587

.558

จากตารางที 13 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที มี ส ถานภาพต่างกัน จํ าแนกตามจัง หวัดที อยู่ โดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันด้ วย
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ตารางที 14 เปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามการเข้ ามหาวิทยาลัย
(n = 176)

สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
รวม

โควตาพิเศษ/
โครงการพิเศษ
(n=92)

X
4.19
4.14

สอบเข้ า
มหาวิทยาลัย
ด้ วยตนเอง
(เอนทรานส์)
(n=84)

t

p

.66

X
4.19

.59

.074

.941

.72

4.17

.56

-.352

.725

4.30

.65

4.33

.61

-.254

.800

4.15

.70

4.14

.61

.064

.949

4.36

.52

4.29

.58

.882

.379

4.16

.70

4.16

.62

-.069

.945

4.22

.55

4.21

.50

.044

.965

S.D.

S.D.

จากตารางที 14 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที มี ส ถานภาพต่างกัน จํ าแนกตามการเข้ ามหาวิทยาลัย โดยภาพรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันด้ วย
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ตารางที 15 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตามสาขาวิชา
(n = 176)

สภาพการเข้ า
ร่วมกิจกรรม
นักศึกษา

1. การศึกษา
ปฐมวัย
(n=24)
2. การ
ประถมศึกษา
(n=25)
3. สังคมศึกษา
(n=19)
4. ภาษาไทย
(n=26)
5.ภาษาอังกฤษ
(n=15)
6. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(n=26)
7. จิตวิทยา
(n=28)
8. การศึกษา
ตลอดชีวติ

ด้ าน
วิชาการ

ด้ านส่งเสริ ม
ด้ านการ
ความสามัคคี
ปกครอง
อันดีและ
ตนเองตาม
ความสัมพันธ์
วิถีทาง
ของนักศึกษา ประชาธิปไตย

X

X

S.D.

X

S.D.

4.21 .54

4.27

.55

4.17

.61

4.28 .48

4.29 .61

4.25 .60

4.26

.54

4.16

.58

4.23 .50

.48

4.40 .53

4.21 .63

4.42

.49

4.40

.50

4.34 .46

3.95

.65

3.93 .67

3.91 .63

4.15

.57

3.96

.65

3.98 .45

4.39 .40

4.52

.44

4.56 .41

4.54 .45

4.51

.39

4.44

.47

4.49 .38

4.00 .62

3.96

.54

4.02 .65

3.87 .40

4.08

.55

3.98

.61

3.98 .44

4.26 .52

4.24

.58

4.55 .46

4.34 .55

4.56

.48

4.33

.52

4.38 .41

4.21 .94

4.16

.93

4.32 .78

4.24 .88

4.60

.39

4.25

.90

4.29 .71

4.12 .56

3.99

.59

4.50 .56

3.92 .70

4.07

.63

3.92

.67

4.09 .48

ด้ าน
บําเพ็ญ
ประโยชน์

ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

X

X

S.D.

4.30 .56

4.36

.51

4.38 .53

4.26 .51

4.15

.55

4.31 .54

4.31

4.00 .54

S.D.

ด้ าน
กีฬา

X

S.D.

S.D.

รวม

X

S.D.

(n=39)
9.วิทยาศาสตร์

การกีฬา (n=29)
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จากตารางที 15 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสาขาวิชา โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันเมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษาของนักศึกษาการศึกษาตลอดชีวิต มากทีสุด ( Χ = 4.60, S.D. = 0.39 ) รองลงมา
ได้ แก่ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา ( Χ =4.56, S.D. = 0.48)
ส่วนสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา ด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาภาษาไทยอยู่ในระดับ
น้ อย ( Χ = 3.87, S.D. = 0.40 และ Χ = 3.91, S.D. = 0.63 ตามลําดับ ) และในภาพรวม
พบว่า นัก ศึก ษาสาขาภาษาอัง กฤษมี ส ภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษาในระดับ มากที สุด
( Χ = 4.49, S.D. = 0.38) สําหรับนักศึกษาในสาขาอืนๆ มีระดับใกล้ เคียงกัน
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ตารางที 16 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเกียวกับสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีจําแนกตาม
สาขาวิชา (n = 176)
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์

2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม

3. ด้ านกีฬา

4. ด้ านวิชาการ

5. ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดี

และความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตาม
วิถีทางประชาธิปไตย
รวม

source

df

SS

MS

F

p

Between Group

8

3.41

.42

1.06

.389

Within Group

222

88.97

.40

Total

230

92.38

Between Group

8

6.41

1.96

.050*

Within Group

222

90.77

.80
.40

Total

230

97.18

Between Group

8

9.82

3.27

.002*

Within Group

222

83.38

1.22
.37

Total

230

93.20

Between Group

8

9.04

2.72

.007*

Within Group

222

92.03

1.13
.41

Total

230

101.07

Between Group

8

9.55

4.37

.000*

Within Group

222

60.52

1.19
.27

Total

230

70.07

Between Group

8

6.86

1.99

.049*

Within Group

222

95.55

.85
.43

Total

230

102.41

Between Group

8

5.78

2.74

.007*

Within Group

222

58.49

.72
.26

Total

230

64.28

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

จากตารางที 16 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือจําแนกตามสาขาวิชา โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันเมือพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านกีฬา ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์ของ
นักศึกษา และด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05 ขันต่
, อไปจะทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ตามวิธีของ LSD ดังตารางที 16 – 21
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การศึกษาปฐมวัย 4.28
การประถมศึกษา 4.23
4.34
สังคมศึกษา
3.98 .042
ภาษาไทย
4.49
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
3.98 .041
ทางการศึกษา
4.38
จิตวิทยา
การศึกษา
4.29
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
4.09
การกีฬา
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

ภาพรวม

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 17 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูใ่ นภาพรวม ด้ วยวิธี LSD (n = 176)

.023
.003
.023

.003
.005

.005

.018

.018
.014

.034

จากตารางที 17 สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษาในภาพรวมของนัก ศึก ษาสาขาสัง คมศึก ษา
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษาในภาพรวมของนัก ศึ ก ษาสาขาภาษาไทย
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอัง กฤษ
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี ทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬ า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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สภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05

การศึกษาปฐมวัย 4.38
การประถมศึกษา 4.29
4.40
สังคมศึกษา
3.93
ภาษาไทย
4.56
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
4.02
ทางการศึกษา
4.55
จิตวิทยา
การศึกษา
4.32
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
4.50
การกีฬา
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ

.026

การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 18 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านศิลปวัฒนธรรมด้ วยวิธี LSD (n = 176)

.007

.028

.008

.039

.011

.05

จากตารางที 18 สภาพการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษาด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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สภาพการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาอังกฤษแตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05

การศึกษาปฐมวัย 4.36
การประถมศึกษา 4.15
4.31
สังคมศึกษา
3.95 .010
ภาษาไทย
4.52
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
3.96 .039
ทางการศึกษา
4.24
จิตวิทยา
การศึกษา
4.16
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
3.99
การกีฬา
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

.012

ภาษาอังกฤษ

.036

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

กีฬา

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 19 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านกีฬาด้ วยวิธี LSD (n = 176)

.002
.043

.007
.000

.002

.013
.001

.004

จากตารางที 19 พบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาแตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาภาษาไทยและสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ.05
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สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษาสาขาภาษาไทยแตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านกีฬาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาแตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .05

การศึกษาปฐมวัย 4.21
การประถมศึกษา 4.25
4.21
สังคมศึกษา
3.91
ภาษาไทย
4.54
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
3.87
ทางการศึกษา
4.34
จิตวิทยา
การศึกษา
4.24
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
3.92
การกีฬา
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

วิชาการ

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 20 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านวิชาการด้ วยวิธี LSD (n = 176)

.003
.037

.002
.016

.008

.047

.025
.003

.044
.014
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จากตารางที 20 สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขา
การประถมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาจิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาอังกฤษ แตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่าง
กับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านวิชาการของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

ส่งเสริ ม
ความสามัคคีอนั ดี
และความสัมพันธ์
ของนักศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 21 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ด้ วยวิธี LSD (n = 176)

4.27
4.26
4.42
4.15

.035

4.51

.032

4.08

.011

4.56

.045 .038

.004

.001

4.60

.017 .014

.001

.000

4.07

.026

.009

.000 .000

จากตารางที 21 พบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขา
จิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและสาขา
การศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขา
จิตวิทยาและสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาจิตวิทยา
และสาขาการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านส่งเสริมความสามัคคีอนั ดีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา ของนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

การศึกษา
ตลอดชีวติ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

จิตวิทยา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

X

การประถมศึกษา

การปกครองตนเอง
ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย

การศึกษาปฐมวัย

ตารางที 22 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ด้ วยวิธี LSD (n =176)
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จากตารางที 22 พบว่า สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเอง
ตามวิถีทางประชาธิปไตย ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาไทย
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ของนักศึกษาสาขาสาขาภาษาไทย แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ และสาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ของนักศึกษาสาขาสาขาภาษาอังกฤษ แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .05
สภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาตลอดชีวิต แตกต่างกับ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05

บทที 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื $นฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 กําหนดไว้ วา่ รัฐต้ องจัดการอบรมและสนับสนุนให้ เอกชนจัดการอบรมให้
เกิดความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม จัดให้ มีกฎหมายเกี2ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้ สอดคล้ อง
กับความเปลี2ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ กําหนดพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ขึน$ โดยกํ าหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาในมาตราต่าง ๆ ซึ2ง
มาตรา 6 ได้ ระบุไว้ ว่า การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื2อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที2สมบูรณ์ทงั $
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต
สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื2นได้ อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 5)
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นองค์กรหนึง2 ที2มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีปณิธานเพื2อพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นบัณฑิตที2มีคณ
ุ ภาพเพื2อ
ตอบสนองทางด้ านมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ และความต้ องการของสังคม และ ผลิตบัณฑิตให้
เป็ นบุคคลที2มีความสมบูรณ์พร้ อม มีสขุ ภาพและบุคลิกภาพดี มีสมรรถภาพสูง และเป็ นบุคคลที2พึง
ประสงค์ของสังคม ดังนัน$ สถาบันการศึกษามีความจําเป็ นอย่างยิ2งที2ต้อง ทบทวนบทบาท และปรับ
ภารกิ จ ที2 สํ าคัญ ของสถาบันให้ ส อดคล้ องกับสภาวการณ์ ปัจ จุบัน เพื2 อให้ ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี2ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภารกิจในการก่อให้ เกิดการพัฒนาที2ยงั2 ยืน และการปรับปรุงสังคม
โดยรวมให้ มี คุณ ภาพ และมี จุดเน้ นด้ านความเสมอภาคของโอกาสความเป็ นเลิศทางวิช าการ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา สถาบันต้ องปฏิบตั ิหน้ าที2ให้ ครบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื2อพัฒนาบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพ และจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว จะเห็นว่าภารกิจของสถาบันจําเป็ นต้ องดําเนินการทัง$ การเรี ยนการสอนเพื2อเสริ มสร้ าง
พัฒ นาความรู้ ทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ และการจัด กิ จ กรรมนัก ศึก ษา เพื2 อ พัฒ นานัก ศึก ษาให้ มี
คุณ ลักษณะที2 พึง ประสงค์ และสามารถอยู่ในสัง คมได้ อ ย่างมี ความสุข ดัง ที2 สุธ รรม อารี กุล
(2543 : 192 – 193) ได้ กล่าวไว้ ว่า ภารกิจของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิตที2มีคณ
ุ ภาพสูง โดยการ
สอน การวิจยั ฝึ กอบรมให้ นกั ศึกษาเป็ นพลเมืองที2มีความรับผิดชอบตอบสนองต่อความต้ องการ
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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การศึกษาระดับสูงและการศึกษาตลอดชีวิต ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีทางเลือกสูงสุด จัดโอกาสพัฒนาตนเอง
เพื2อสร้ างความเป็ นพลเมืองดี เพื2อให้ มีส่วนร่ วมในสังคมอย่างเข้ มแข็งด้ วย วิสยั ทัศน์ที2กว้ างไกล
พัฒนาสร้ างสรรค์และกระจายความรู้ ด้ านกิจ กรรมทางวิช าการผ่านการวิจัย สร้ างความเข้ าใจ
ส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมเชิงประวัตศิ าสตร์ ทงระดั
ั $ บชาติ ปกป้องและเพิ2มพูนคุณค่าของสังคม
สถาบันอุดมศึกษาต้ องสร้ างคนให้ มี ปัญญา มีความคิด มีความรู้ และทักษะ สามารถประกอบ
อาชี พ ได้ เป็ นบุคคลที2 เ รี ยนรู้ ตลอดเวลา และจํ าเป็ นต้ องปรั บเปลี2 ยนไปตามการเปลี2 ยนแปลงที2
เกิดขึ $นในด้ านต่าง ๆ ดังนัน$ สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสําคัญกับ ภารกิจของการอุดมศึกษา
ควรมีแนวทางจัดการศึกษาที2ยึดหลักว่าผู้เรี ยนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที2สุด การบริ หารจัดการด้ านการศึกษาควรบูรณาการด้ านวิชาการเข้ ากับ
กิ จ การนัก ศึก ษา ซึ2ง การมุ่ง เน้ น พัฒ นานัก ศึก ษาภายในชัน$ เรี ย น แต่เ พี ย งอย่า งเดี ย วไม่อ าจ
เสริ มสร้ างความเป็ นบัณฑิตที2สมบูรณ์ ได้ การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรหรื อการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรมีส่วนสําคัญอย่างยิ2งในการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาได้ เต็มศักยภาพ และจะช่วย
พัฒนาให้ นกั ศึกษาเป็ นบุคคลที2สมบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพได้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติดงั กล่าว ทบวงมหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสําคัญ
กับการพัฒ นานักศึก ษาให้ มี คุณ ลักษณะที2 พึง ประสงค์ จึง ได้ กําหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนานักศึกษา โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ที2จะนําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที2มีคณ
ุ ค่า
ต่อสัง คม และได้ กล่าวไว้ ว่ารู ปแบบและวิธี การดําเนินกิ จกรรมต้ องปรั บเปลี2ยนให้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ และความต้ องการของสังคมในปั จจุบนั และให้ นักศึกษามีโอกาสในการฝึ กฝนจาก
ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ มุ่งเน้ นการพัฒนานักศึกษาให้ ร้ ู จกั การประกอบอาชีพอิสระ
สร้ างรายได้ สร้ างงาน สร้ างชาติ มุง่ เน้ นกิจกรรมที2ก่อให้ เกิดศีลธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึกที2เสียสละ
ต่อส่วนรวม เอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ร่ วมกันทํานุบํารุ งรักษาวัฒนธรรม สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมนักศึกษา เพื2อให้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื2อง
และสอดคล้ องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที2 9 (พ.ศ. 2545 –
2549) (ทบวงมหาวิทยาลัย 2545 : 1 – 2) ซึง2 สอดคล้ องกับ สุวพร ตังสมวรพงษ์
$
( 2545 : 2 – 4) ที2
ได้ ให้ แนวคิดเกี2 ยวกับการพัฒ นานักศึกษาไว้ ว่า การพัฒนานักศึกษาให้ มี คุณ ภาพ มีความเป็ น
มนุษย์ที2สมบูรณ์ทงทางสติ
ั$
ปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ย่อมไม่สําเร็ จได้ ด้วยการเรี ยน
ในชันเรี
$ ยนตามหลักสูตรต่าง ๆ ที2สถาบันกําหนดให้ เรี ยนแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบอื2น ๆ
ที2มีสว่ นสําคัญในการสร้ างเสริมให้ กระบวนการจัดการศึกษาดังกล่าวประสบผลสําเร็ จตามที2กําหนด
ได้ เช่น การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานองค์ความรู้ ของศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เข้ า
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ด้ วยกัน การบริ หารงานของสถาบันกํ าหนดให้ มีปรัช ญา ปณิธ านวัตถุประสงค์ที2ชัดเจน การจัด
สภาพแวดล้ อมสถาบันในด้ านกายภาพ ด้ านวิชาการ ด้ านบริ การต่าง ๆ ด้ านสังคมกลุ่มเพื2อน และ
งานกิ จ การนักศึกษา โดยพัฒ นางานกิ จ การนักศึก ษาให้ มี คุณ ภาพ สอดคล้ อ งกับสภาพความ
ต้ องการและการเปลี2ยนแปลงของสังคม และสอดคล้ องกับ สําเนาว์ ขจรศิลป์ ( 2538 : 9 – 10) ที2
ได้ กล่าว ไว้ ว่า ในการพัฒนานักศึกษาต้ องมีการพัฒนาด้ านวิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา สังคม
อารมณ์ เอกลักษณ์ ร่ างกาย และคุณธรรม โดยการเน้ นพัฒ นาเจตคติ ทักษะในการเรี ยน การ
ทํางาน ร่ วมกับผู้อื2น ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ มองเห็นการณ์ไกล มีความเข้ าใจใน
ตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพได้ เหมาะสม มีมนุษย์สมั พันธ์ รอบรู้ วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะด้ านการ
ปรับตัว ตลอดจนการวางแผนเพื2อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับบุคลิกภาพของ
ตนเองได้ ดังที2 วินสตัน และมาสซาโร (Winston and Massaro 1987 : 169) ได้ กล่าวไว้ ว่า
กิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญในการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาเป็ นรูปแบบหนึ2งของ
กระบวนการศึก ษานอกชั น$ เรี ย น ที2 มี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ2 ง ต่อ การพัฒ นานัก ศึ ก ษาให้ ได้ รั บ
ประสบการณ์จริงทางการศึกษา โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาวุฒิภาวะ การพัฒนาทักษะ ด้ าน
การจัดการ ทักษะการตัดสินใจทางอาชีพ
ตามหลั ก การกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเป็ นงานหนึ2 ง ของงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาที2
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งจัดขึ $น เพื2อการเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้ เป็ นบัณฑิตที2มีความรู้ ความสามารถระดับสากล มีสติปัญ ญา มี วินัย มี ความรับผิดชอบ คิด
อย่างเป็ นระบบ เข้ าใจความเป็ นจริงของสังคม เช่นเดียวกับชิคเกอริ2 ง และรี ชเชอร์ (Chickering and
Riser 1993 : 468) ที2ได้ กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมนักศึกษามีส่วนสําคัญในการพัฒนานักศึกษาให้ ได้ รับ
ประโยชน์ ในด้ า นการรู้ จัก เรี ยนรู้ ตนเอง การสร้ างความมั2น ใจในตนเอง พัฒ นาการด้ า นทักษะ
มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการเป็ นผู้นําและผู้ตามที2ดี การเข้ าใจโลกของการ ทํางาน เข้ าใจธรรมชาติและ
ความแตกต่างของมนุษย์ รู้ จกั บทบาทของผู้นําและผู้ตามที2ดี รู้ จกั รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื2น
จะเห็ น ว่ า การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพออกไปสู่ สั ง คมนั น$ เป็ นภารกิ จ สํ า คั ญ ยิ2 ง ของ
ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต้ อ งกํ าหนดนโยบาย และกรอบการส่ง เสริ ม
สนับสนุน การพัฒ นากิ จ กรรมนักศึกษาให้ ชัดเจน สนับ สนุนให้ นักศึกษาได้ มี การจัดกิ จ กรรมที2
หลากหลายในสถาบัน และเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษามีอิส ระในการบริ หารจัดการการจัดกิจ กรรม
มี อ าจารย์ ที2 ป รึ ก ษาและผู้รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมที2 มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ กิ จ กรรม
มีวิสยั ทัศน์ที2กว้ างไกล ทันยุค ทันเหตุการณ์ กิจกรรมต้ องเหมาะกับสภาพสังคมที2มีการเปลี2ยนแปลง
อยู่ ต ลอดเวลา เพื2 อ ให้ กิ จ กรรมที2 จัด ได้ มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษาได้ พัฒ นาตนเองได้ อ ย่ า ง
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มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้ จริ ง อันจะนําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ น
แบบอย่างที2ดีของสังคมต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตออกไปรับ
ใช้ สงั คมและเป็ นส่วนหนึ2งในของการพัฒนาประเทศ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรมนักศึกษา ซึง2 เป็ นภาระงานส่วนหนึง2 ของมหาวิทยาลัยเพื2อให้ นกั ศึกษาได้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที2 จั ด ขึ น$ นอกเหนื อ จากหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ2งมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ ม
การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา 6 ด้ าน ได้ แก่ กิจกรรมด้ านบําเพ็ญประโยชน์ จัดขึน$ เพื2อให้
นักศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรง มุง่ ส่งเสริมความรู้ ทักษะ การทํางานในแต่ละด้ าน การทํางานเป็ น
ทีม และประสบการณ์ด้านการบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม จัดขึ $นเพื2อส่งเสริ มให้
นัก ศึก ษาได้ เ รี ยนรู้ วัฒ นธรรมไทย และที2 มุ่ง ส่ง เสริ ม ความรู้ ความชํ า นาญ ประสบการณ์ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมให้ กับนักศึกษา กิจกรรมด้ านกีฬา กิจกรรมจัดขึ $นเพื2อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้
การมีนํ $าใจนักกี ฬา รู้ แพ้ รู้ ชนะ รู้ อภัย และเพื2อสุขภาพพลานามัยที2ดี กิจกรรมด้ านวิชาการ เป็ น
กิจ กรรมที2 ส่ง เสริ ม ให้ นักศึกษาเกิ ดความรู้ ในสรรพวิทยาการ ซึ2ง เป็ นการแสดงถึง ศักยภาพทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยหรื อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ กิจกรรมด้ านส่งเสริ มความสามัคคีอนั ดี
และความสัมพันธ์ ของนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที2ปลูกจิตสํานึกให้ กับนักศึกษาเกิดความผูกพันต่อ
สถาบันและสังคมกลุ่มเพื2อน และกิจกรรมด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็ น
กิ จ กรรมที2 ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึก ษาได้ เ รี ย นรู้ การปฏิ บัติ ต นในสัง คมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที2ผ่านมายังไม่ได้ รับความร่วมมือกับนักศึกษาไม่มากนัก
จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมและการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนักศึกษา ที2ได้ สรุปสภาพปั ญหาใน
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ ว่า นโยบายการพัฒนานักศึกษากับแนว
ปฏิบตั ิในการดําเนินกิจกรรมไม่สอดคล้ องกัน และยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เท่าที2ควร อาจเนื2องจาก
การจัดกิจกรรมขาดการประชาสัมพันธ์ที2ทวั2 ถึง ขาดการพัฒนารู ปแบบการประชาสัมพันธ์ที2ดี ขาด
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ขาดการวางแผนการดําเนินงานที2
ดี ขาดการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการด้ านวิชาการไม่เอื $อต่อการจัด
กิจกรรมและการเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา ทําให้ ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับเวลา
เรี ยน กิจกรรมที2จดั ไม่หลากหลาย กิจกรรมไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษา นักศึกษา
ให้ ความสนใจเข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อย ลักษณะของกิจกรรมเป็ นแบบเดิม ๆ กลุ่มที2ให้ ความสนใจเข้ า
ร่ วมกิจกรรมเป็ นกลุ่มเดิม ผู้บริ หารและอาจารย์เข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อย และมีอุปกรณ์ เพื2ออํานวย
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ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ มีชมรมไม่หลากหลาย ซึ2งปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้
การดําเนินกิจ กรรมไม่บรรลุเ ป้าหมายเท่าที2 ควร ดังนัน$ การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาลัยศิล ปากรมี ความสําคัญ เป็ นอย่างยิ2ง ในการที2ต้องให้ นักศึกษามี ส่วนร่ วม
เพื2อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที2มีคณ
ุ ลักษณะที2พงึ ประสงค์ตามที2ตงไว้
ั$
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว คณะศึ ก ษาศาสตร์ จํ า เป็ นต้ อ งให้ ทบทวนและให้
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ มี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมากยิ2งขึน$ ผู้วิจัยใน
ฐานะบุคลากรด้ านกิจการนักศึกษา จึงมีความสนใจที2ศึกษาเกี2 ยวกับสภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษา การวิจยั ในเรื2 องนี $จะทําให้ ได้ ข้อมูลเพื2อนํามาพัฒนาการจัด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที2 จ ะส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาได้ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเพื2 อ พัฒ นาตนเอง หรื อ ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงในด้ านต่าง ๆ ของนักศึกษา และเป็ นไปตามเป้าหมายการส่งเสริ มกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี $ยังสามารถนําข้ อมูลที2ได้ จากการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนารู ปแบบและทิศ
ทางการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื2อจัดกิจกรรมที2สอดคล้ องกับความต้ องการ
นักศึกษาที2จะเป็ นบัณฑิตต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื2อศึกษาสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ แก่ ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านกีฬา
ด้ านวิชาการ ด้ านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา และด้ านการปกครอง
ตนเองตามวิถีประชาธิปไตย
2.เพื2อเปรี ยบเทียบสภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา ผลสัมฤทธิ` ทางการ
เรี ยน สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรมและการรับเข้ าศึกษาต่อ สาขาวิชา
สมมุตฐิ านการวิจัย
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ชัน$ ปี ที2 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความคิด เห็น ต่อ การเข้ าร่ วมกิจ กรรมนัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัย แตกต่า งกัน ตามตัว แปรเพศ
ภูมิลําเนา ผลสัมฤทธิ`ทางการเรี ยน สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรม และการรับเข้ าศึกษาต่อ
สาขาวิชา
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที2 ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั ง$ นี ไ$ ด้ แ ก่ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน$ ปี ที2 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ แก่ การสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
การศึ ก ษาปฐมวัย ประถมศึก ษา การศึก ษาตลอดชี วิ ต จิ ต วิ ท ยา เทคโนโลยี ท างการศึก ษา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวน 299 คน
2. ตัวแปรที2ใช้ ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ`ทางการเรี ยน ภูมิลําเนา
สถานภาพของการเป็ นสมาชิกชมรม และการรับเข้ าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชันปี
$ ที2 2
2.2 ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ ความคิด เห็ น ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัก ศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.เพื2 อ เป็ นข้ อ มูล ของคณะและคณาจารย์ ใ นแต่ล ะสาขาวิ ช านํ า ไปใช้ ใ นการวาง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสาขาวิชาที2รับผิดชอบ
2.เพื2อเป็ นข้ อมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ สอดคล้ องกับนักศึกษา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที2มหาวิทยาลัยจัดขึ $นให้ แก่นกั ศึกษาซึ2ง
ไม่ได้ เป็ นกิจกรรมที2เกี2ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
$ ยนและมีเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความสามารถของนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ 6 ด้ านได้ แก่
ด้ านบําเพ็ญประโยชน์ หมายถึงการเรี ยนรู้ และการเพิ2มพูนประโยชน์ของนักศึกษา
เพื2อทําให้ ตนเองเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื2น
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ด้ านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิ จกรรมที2จัดขึน$ เพื2อส่งเสริ ม ให้ นักศึกษามีความรู้
มีความรักในวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาและธํารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ด้ านกีฬา หมายถึง กิจกรรมกีฬาที2ทําให้ เกิดความสนุกสนาน บันเทิงในเวลาว่าง และ
เกมต่าง ๆ ที2เล่นประเภทง่าย ๆ
ด้ านวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที2จดั ขึ $นเกี2ยวกับวิชาการ เพื2อสนองความ
ต้ องการ ความสนใจให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสหาความรู้ ส่งเสริ มให้ นักศึกษาเกิดความรู้ ในสรรพ
วิทยาการ ซึง2 เป็ นการแสดงถึงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ด้ านส่ งเสริ มความสามัคคีและความสัมพันธ์ ของนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที2
จัด ขึ น$ เพื2 อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความผู ก พัน ความภาคภู มิ ใ จในการเป็ นนัก ศึ ก ษาตลอดจน
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษา
ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที2จดั ขึ $น
เพื2อส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการทํางานร่วมกัน ภายใต้ ระบอบการปกครองประชาธิปไตย
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที2กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
$ ที2 2 ในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิช า หมายถึง สาขาวิช าที2 นักศึกษาสัง กัดประกอบด้ วย สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สัง คมศึกษา การศึก ษาปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาตลอดชี วิ ต
เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
ตัวแปรต้ น
1. เพศ
2. สาขาวิชา
3. ผลสัมฤทธิ`ทางการเรี ยน
4. ภูมิลําเนา
5. สถานภาพของการเป็ น
สมาชิกชมรม
6. การรับเข้ าศึกษาต่อ

ตัวแปรตาม การเข้ าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1. ด้ านบําเพ็ญประโยชน์
2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้ านกีฬา
4. ด้ านวิชาการ
5. ด้ านส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์
ของนักศึกษา
6. ด้ านการปกครองตนเองตามวิถีประชาธิปไตย

