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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการจดั

กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อเปรยีบเทียบความ

คดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดักจิกรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  พระ

นคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชค้อื นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ จ านวน 

386 คน สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

คอืแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิt-test, One-Way ANOVA การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ค่า

ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธิขีอง เชฟเฟ่ (Seheffe’) 
 

 ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ในการจดักจิกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด และ

ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต ่ าที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อ

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร พบว่า นักศกึษาทีม่เีพศ และคณะทีต่่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหา

การจดักิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนครไม่แตกต่างกัน และ

นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมนักศกึษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
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ABSTRACT 

 This research aims to students toward the acitivites of the Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon. And to compare the reviews of students on the 

activities of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.  The samplings for this 

study were the 386 students in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. All 9 

faculty. Accident Sampling, The statistics were used namely; percentage, mean and 

standard deviation (S.D), t-test and One-Way ANOVA.  The statistical significant level of 

0.05 and test on the differences with Seheffe method. 

 The results were as follows :  students toward the activities of the 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.  Found that overall comments to a 

large extent. When considering by aspects in arranging daily activities that benefit 

students.   The mean maximum.    And the implementation of student activities.   

The lowest average.  Hypothesis testing to compare the reviews on the issues and events 

of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.  Found that students gender and 

the different. Had opinions toward condition and the activities of Rajamangala University of 

Technology Phra Nakhon.  No difference. And Students at different grade.  Had opinions 

toward activities and problems of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 

Different  at significant level 0.05 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษา เรื่อง สภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดโีดยได้รบัความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดจีาก

หลายๆ ท่าน 
 

 ขอขอบคุณ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่ให้การ

สนบัสนุนทุนการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2557  
 

 ขอขอบคุณ นางสาวทศัวรรณ  อูย้ง้  นางสาวมงคลรตัน์  ก้อนเครอื และ นางสาวอพมิภกา  

พนัธุโ์สทก  กองพฒันานักศกึษา ทีไ่ดก้รุณาตรวจสอบความถูกต้องงานวจิยั รวมทัง้ใหค้ าปรกึษา

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลหาค่าทางสถติ ิ(SPSS) และบทคดัยอ่ 
 

 สุดท้ายนี้ผู้วิจยัหวังว่า งานวิจยัเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

มลัลกิา วรีะสยั 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่มบีทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยมหีน้าที่ผลติ

นักศึกษาให้ เ ป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่ส ังคม การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใน

ระดบัอุดมศกึษา การเรยีนการสอนในห้องเรยีนที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาได้เรยีนรู้ทางด้านวชิาการอย่าง

เดียว ย่อมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดงันัน้การเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา จงึเป็นสิ่งส าคญัในการพฒันาคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบณัฑติที่มคีุณภาพ ทัง้

ทางด้านสติปญัญา บุคลิกภาพ ร่างกาย สงัคมและจติใจที่ดีงาม ซึ่งจะมผีลท าให้ได้บณัฑติที่มี

ความรูค้วามสามารถออกไปพฒันาสงัคมประเทศชาตแิละสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

กิจกรรมนักศึกษาจงึเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวทิยาลยัจดัให้มขีึ้นเพื่อเปิด

โอกาสให้นักศกึษาได้ร่วมกนัท ากจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืกนัทางด้านวชิาการ อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาของนักศกึษา ซึ่งถอืเป็นโอกาสที่ดทีี่สุด ในการหล่อหลอมให้นักศกึษาเป็นบณัฑติของ

มหาวทิยาลยัทีไ่ดช้ื่อว่าบณัฑตินักปฏบิตั ิ(จุฑามาศ , 2556)  โดยมอีาจารยป์ระจ าชมรมนักศกึษา

คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวชิาการแล้ว 

มหาวทิยาลยัยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศกึษารู้จกัคดิและสรา้งสรรคก์จิกรรมในแนวทางทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมอกีดว้ย  

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการท ากิจกรรมนักศึกษานัน้เป็นสิ่งที่จ าเป็น และเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชวีติในอนาคตค่อนขา้งมาก เนื่องจากสงัคมทุกวนันี้ไม่ต้องการเพยีงแต่คนเก่ง
ทางวชิาการเพยีงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่มคีวามสมบูรณ์ทัง้ความรู้ทางวชิาการ วชิาชพี และ
ประสบการณ์ชวีติซึง่ถอืว่าเป็นบณัฑติทีส่มบูรณ์ จงึเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่า ผลจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมนักศกึษา ท าใหไ้ด้รบัประโยชน์ที่มคีุณค่ามากมายหลายประการ ไดแ้ก่      โลกทศัน์ของ
ตนเองกว้างมากขึ้น การค้นพบและรูจ้กัศกัยภาพของตนเองมากขึน้ ความสามารถในการบรหิาร
เวลา ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น การมพีฒันาการทางด้านบุคลกิภาพ การรูจ้กัและ
เขา้ใจค าว่า บทบาท (จรีวฒัน์  วรีงักร , 2542) 
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ดงันัน้ กจิกรรมนักศกึษาทุกกจิกรรมไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมในหลกัสูตร (Class Activities) 
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  (Extra Curriculum Activities)  หรอืกจิกรรมนอกหลกัสูตร (Extra Class 
Activities) จงึถอืเป็นการให้การศกึษาแก่นักศกึษาและช่วยใหน้ักศกึษาไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ 
ทกัษะในการท างานและการด ารงชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างดแีละมคีวามสุข 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดก้ าหนดใหม้กีารจดักจิกรรมนักศกึษาซึง่เป็น
อกีภาระหนึ่งที่มคีวามส าคญัยิง่ อนัจะช่วยพฒันานักศกึษานอกเหนือจากการจดัการศกึษาในชัน้
เรยีน  การจดัการศกึษาในชัน้เรยีนเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ไม่สามารถช่วยสรา้งใหน้ักศกึษาเป็นบณัฑติ
ที่สมบูรณ์ได้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ก าหนดกรอบการจดักจิกรรมนักศึกษา 
ออกเป็น 5 ดา้นทีทุ่กมหาวทิยาลยัพึง่ปฏบิตั ิ คอื 1. ดา้นวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์   2. ด้านกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ 3. ด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดล้อม 4. 
ดา้นเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  5. ดา้นส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม    ซึง่การจดักจิกรรมแต่ละปี
นัน้ขาดการวางแผนและก าหนดปฏทิินกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม
นกัศกึษา การจดักจิกรรมมรีปูแบบเดมิๆ ไม่มคีวามหลากหลาย มพีืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมจ ากดั จงึ
ท าใหก้ารจดักจิกรรมไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร 

จากสภาพปญัหาดงักล่าว ผู้วจิยัในฐานะที่ปฏิบตัิงานในสงักัดกองพฒันานักศึกษา ที่มี
หน้าที่สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนานักศึกษาทัง้ด้าน
สตปิญัญา ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี โดย
ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และพฒันาบุคลกิภาพของนกัศกึษาใหม้คีวามสมบรูณ์พรอ้มเป็นบณัฑติ
นักปฏบิตัทิีพ่รอ้มใชสู้่ตลาดแรงงาน   ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาสภาพและปญัหาการ
จดักจิกรรมของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาการด าเนินกจิกรรมนักศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อ
การพฒันานกัศกึษาต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 
 2. เพื่อศึกษาปญัหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 
 3. เพื่ อ เปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะทีศ่กึษา 
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สมมติฐานการวิจยั 
1.นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีแ่ตกต่างกนั 
2. นักศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีแ่ตกต่างกนั 
3. นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีแ่ตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของโครงการวิจยั 
ขอบเขตของเน้ือหา 
การวิจ ัยครัง้ น้ีเพื่อศึกษาสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใน 4 ดา้น คอื ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา ดา้นบทบาท
หน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนักศกึษา และดา้น
ประโยชน์ของการจดักจิกรรมนกัศกึษา ตลอดจนศกึษาปญัหาในการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ  
1.1 เพศ 
1.2 ชัน้ปี  
1.3 คณะทีศ่กึษา 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 4 ดา้น คอื 

2.1 ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
2.2 ดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา  
2.3 ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา  
2.4 ดา้นประโยชน์ของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

 
 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
นักศกึษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีในสงักดัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  จ านวน  10,846 คน   จ านวน 9 คณะ ไดแ้ก่ 
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1. คณะบรหิารธุรกจิ 
2. คณะศลิปศาสตร ์
3. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
4. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
5. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
6. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
7. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยครัง้นี้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ .2556 ถึงเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2557 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  เพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัระหว่างผูว้จิยัและผูอ่้าน จงึก าหนดนิยามศพัทด์งันี้ 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มลีกัษณะเสรมิ
หลักสูตร ที่จดัขึ้นทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนา
นกัศกึษาในดา้นสตปิญัญา บุคลกิภาพ รา่งกาย สงัคมและจติใจ 
 สภาพของการจดักิจกรรมนักศึกษา หมายถึง สภาพการด าเนินงานในการจดักิจกรรม
นกัศกึษาใหด้ าเนินไปตามวตัถุประสงค ์โดยพจิารณาถงึสภาพของการจดักจิกรรมทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 
   1. ลกัษณะของการจดักิจกรรม หมายถึง กิจกรรมนักศึกษาทัง้ 5ด้าน ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ก าหนดภายใต้กรอบ TQF คอื  1. ด้านวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3. ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 4. ดา้นเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  5. ดา้นส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
   2. บทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษา หมายถงึ บทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนักศึกษา 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดักจิกรรมนกัศกึษาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   3. การด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา หมายถงึ การก าหนดงานกจิกรรมนักศกึษาให้
ด าเนินไปตามวตัถุประสงค์อย่างเป็นขัน้ตอน โดยใช้กระบวนการประกนัคุณภาพ PDCA เข้ามา
ประยุกต์ใช ้โดยมกีารวางแผน การจดัแบ่งหน่วยงาน การก าหนดวตัถุประสงค ์หน้าทีร่บัผดิชอบ การ
ประสานงาน  การเงนิ การรายงานผลการด าเนินโครงการ เป็นตน้ 
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   4.ประโยชน์ของการจดักิจกรรมนักศึกษา หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รบัจากการจดั
กจิกรรมแต่ละประเภททีม่ต่ีอนกัศกึษา ในดา้นต่างๆทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 ปัญหาการจดักิจกรรม หมายถึง อุปสรรคข้อขดัแย้งที่ขดัขวางการด าเนินการในการจดั
กจิกรรมนกัศกึษา ไมใ่หบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ทัง้ 9 คณะ 

ชัน้ปี  หมายถงึ  ชัน้ปีที ่1 – ชัน้ปีที ่5 
 คณะ  หมายถงึ  คณะในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ ดงันี้ 

1. คณะบรหิารธุรกจิ 
2. คณะศลิปศาสตร ์
3. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
4. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
5. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
6. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
7. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ท าใหท้ราบถงึสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
2. ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการจดักจิกรรมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 งานส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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การศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. การจดัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
2. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
3. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. กรอบแนวคดิในการศกึษา 

การจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รบัการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เมื่อวนัที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น
มหาวิทยาลยัใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป  แต่ความจรงิแล้วมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
พระนครมปีระวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน และจดัเป็นสถาบนัการศึกษาที่มชีื่อเสยีงและมคีวาม
เชีย่วชาญดา้นวชิาชพีมาเป็นเวลาชา้นาน   จากเดมิทีร่วมตวัอยู่กบัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลซึง่
เป็นสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนสายวชิาชพี อนัประกอบดว้ย วทิยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 
วทิยาเขตทัว่ประเทศ และเมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบนัมาเป็นมหาวทิยาลยั ในปี 
พ.ศ. 2548 ก็ได้มกีารรวมกลุ่มวทิยาเขตในสงักดัแยกออกเป็น 9 มหาวทิยาลยั และหนึ่งใน
มหาวทิยาลยัทีแ่ยกอสิระออกมากค็อื “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” 

จนถงึปจัจุบนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นมหาวทิยาลยัที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยวทิยาเขตเดมิ 5 แห่ง ทีม่พีืน้ทีไ่ม่ห่างไกลกนันัก ไดแ้ก่ วทิยาเขต
เทเวศร ์วทิยาเขตโชตเิวช วทิยาเขตพณชิยการพระนคร วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ วทิยาเขต
พระนครเหนือ 

มหาวทิยาลยัยงัคงยดึมัน่ในการสรา้งบณัฑตินกัปฏบิตั ิทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยแบ่งการจดัการเรยีนการสอน  ออกเป็น 9 คณะ  ไดแ้ก่ 

 
 
 
1. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
3. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
4. คณะบรหิารธุรกจิ 
5. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://thewes.rmutp.ac.th/
http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
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6. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
7. คณะศลิปศาสตร ์
8. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
9. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

การจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัปีการศกึษา ใหเ้ริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคมของทุกปี และ
สิน้สุดในวนัที ่31 กรกฎาคม ของปีถดัไป การศกึษาในมหาวทิยาลยั ใช้ระบบทวภิาค (Semester 
Basis) โดยแบ่งเวลาศกึษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาค
การศกึษาบงัคบั คอื 

(ก)   ภาคการศกึษาที่หนึ่ง (First Semester) ตัง้แต่วนัจนัทรท์ี่สองของเดอืนสงิหาคม เป็นต้นไป  
เป็นเวลา 16 สปัดาหร์วมทัง้เวลาส าหรบัการสอบดว้ย 

(ข)  ภาคการศกึษาทีส่อง (Second Semester) ตัง้แต่วนัจนัทรท์ีส่องของเดอืน
มกราคม เป็นตน้ไป เป็นเวลา 16 สปัดาหร์วมทัง้เวลาส าหรบัการสอบดว้ย 

ทัง้นี้ เว้นแต่มหาวทิยาลยัจะก าหนดเป็นอย่างอื่น   และมหาวทิยาลยัอาจเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บงัคบัส าหรบัการเรยีนซ่อม
รายวชิาที่นักศกึษาตก หรอืนักศกึษาที่จะส าเรจ็การศกึษา ให้คณะเสนอขอเปิดการเรยีนการสอน 
ใช้เวลาศกึษา 8 สปัดาห์ รวมทัง้เวลาส าหรบัการสอบด้วย โดยให้เพิม่ชัว่โมงการศกึษาในแต่ละ
รายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษาปกต ิ

ระยะเวลาการเรียน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เปิดสอนในรปูแบบการศกึษาเตม็เวลา(ภาค

ปกต)ิ และการศกึษาไมเ่ตม็เวลา(ภาคสมทบ) ดงันี้ 
1. ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร  4 ปี มจี านวนหน่วยกติรวมไมน้่อยกว่า 120 หน่วยกติ  

ใชเ้วลาศกึษาไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไมเ่กนิ 12 ปี
การศกึษาส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ตม็เวลา (ภาคสมทบ) 

2. ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร  5 ปี ใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย
กติ เวลาศกึษาไมเ่กนิ 10 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา และไมเ่กนิ 15 ปี
การศกึษาส าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ตม็เวลา (ภาคสมทบ) 

3. ระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรปรญิญาโท หลกัสตูร 2 ปี ภาคสมทบ 
 

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัชัน้น าแห่งโลกอาชพี (A Leading University for Diverse Careers) 
 

http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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พนัธกิจของมหาวิทยาลยั (Mission Statement) 
1. จดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นวชิาชพีบนพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ 

มาตรฐานสากล 
2. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
3. ใหบ้รกิารงานวชิาการแก่สงัคม เพื่อสรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
4. ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
5. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาค 

การผลติและภาคบรกิาร 
 

อตัลกัษณ์  (Identity) 
 บณัฑตินกัปฏบิตั ิใฝรู่ ้สูง้าน เชีย่วชาญเทคโนโลย ีมคีุณธรรม 
 

เอกลกัษณ์  (Uniqueness) 
 มหาวทิยาลยัแห่งโลกอาชพี  (University for Diverse Careers) 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
ในการบริหารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

พระนคร  ได้ก าหนดให้องค์การนักศึกษาเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ เ ป็นตัวแทนนักศึกษา                 
มคีณะกรรมการบรหิารด าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยมรีองอธกิารบดฝี่ายกจิการนักศกึษาและศษิยเ์ก่า  
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ควบคุม ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ และให้การ
สนบัสนุนในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ และรองคณบดฝี่ายกจิการนักศกึษาทัง้ 9 คณะเป็นทีป่รกึษา
แนะน าและช่วยเหลอืการจดักจิกรรมต่างๆใหด้ าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  ในการบรหิารกจิกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   นอกจากการจดักิจกรรมในระดับ
มหาวทิยาลยัแลว้ยงัมกีารด าเนินการจดักจิกรรมในระดบัคณะ ซึง่มรีองคณบดฝี่ายกจิการนักศกึษา
เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน า ส าหรบัการจดักิจกรรมในสาขาวชิา มหีวัหน้าสาขาวชิาเป็น    
ผูค้วบคุมและใหค้ าแนะน าในการด าเนินกจิกรรม 

ภาพท่ี 1 

โครงสรา้งงานส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 
กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รองอธกิารบด ี
ฝา่ยกจิการนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 

ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา 

งานส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 

สภานกัศกึษา องคก์ารนกัศกึษา 

สโมสรนกัศกึษา ทัง้ 9 คณะ 

ผูช้่วยอธกิารบด ี
ฝา่ยกจิการนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า 
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ภาพท่ี 2 

โครงสรา้งองคก์ารนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ภาพท่ี 3 

โครงสรา้งสภานกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ภาพท่ี 4 

โครงสรา้งสโมสรนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมนักศึกษา 

ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
การใหค้วามหมายของกจิกรรมนักศกึษาอาจแยกไดเ้ป็น 2 สมยั และ 2 นัย คอื สมยั

โบราณที่การจดัการศกึษาโดยใช้ปรชัญาการศกึษาลทัธสิารตัถนิยม (Essentialism) ซึ่งมุ่งเน้น
แนวทางที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรม หรือมรรคที่จะน าไปสู่การอนุรกัษ์
วฒันธรรมของสงัคม (A Conservative road to culture) การจดักจิกรรมนักศกึษาส่วนใหญ่
สถาบันการศึกษาจัดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นกิจกรรมประเภทศิลปะและ
วฒันธรรมกจิกรรมวชิาการ การจดัการเรยีนการสอนจะเป็นแบบแยกส่วนลงลกึในรายวชิา จงึมี
การให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาว่า “เป็นกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจดัขึ้นเพื่อให้
นักศกึษามสี่วนร่วมในกจิกรรมอนัทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ยี ิง่ขึน้” แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถงึ
ปจัจุบนัการจดัการศกึษามุ่งใชป้รชัญาการศกึษาลทัธพิพิฒันาการนิยม (Progressivism) ซึง่ไดช้ื่อ
ว่าเป็นหนทางแห่งความมอีิสระที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงวฒันธรรมและสงัคม (A 
liberal road to culture) การจดักจิกรรมนักศกึษาส่วนใหญ่จงึมทีัง้สถาบนัการศกึษาและนักศกึษา
เป็นผู้จดั  เพื่อให้นักศกึษามสี่วนร่วมในกจิกรรม  อนัจะก่อให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ๆ  อยู่
เสมอ ดงันัน้ความหมายของกจิกรรมนักศกึษาโดยทัว่ไป หมายถงึ กจิกรรมที่สถาบนัการศกึษา
และนักศกึษาเป็นผู้จดัขึน้เพื่อใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมกจิกรรมตามความสนใจ ตามความสามารถ
และความสมคัรใจ  อนัจะช่วยใหเ้กดิการพฒันาการเรยีนรู ้อย่างไรกต็ามนักการศกึษายุคปจัจุบนั
ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมนกัศกึษา (Student Activities) ไวด้งันี้ 

ทองเรยีน   อมรชักุล (2525 : 1-3) ได้ใหค้วามหมายของค าว่ากจิการนักศกึษา 
(Student Affairs หรอื Student Personnel Work) และงานบรกิารนักศกึษา (Student Personnel 
Service) ซึ่งมคีวามหมายใกล้เคยีงกนั และสามารถใช้แทนกนัได้ กจิการนักศึกษาในแนวใหม่
มองเหน็ไดช้ดัเจน 2 ประการคอื 

1) กิจการนักศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสรมิจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ
นกัศกึษา และของสถาบนัการศกึษาใหบ้รรลุความส าเรจ็ 

2) กจิการนักศกึษาเป็นการวเิคราะห์หาแนวทางที่มปีระสทิธภิาพในการที่
จะท าใหบ้รรลุความส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายของสถาบนัการศกึษา 

สมบูรณ์ ตะปินา (2529 : 18)  ไดใ้หค้วามหมายของงานกจิการนักศกึษาไว้ว่าการ
จดับรกิารต่างๆ ในสถาบนัอุดมศกึษาโดยนักศกึษา  และเพื่อนักศกึษาภายใต้การสนับสนุนและ
เอื้ออ านวยจากคณาจารย์และสถาบัน ทัง้ขณะอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและสังคมในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดคุณค่าทางบุคลิกภาพอันเป็นที่
เอือ้อ านวยต่อการผลติบณัฑติตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัอุดมศกึษา 
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เสรมิวทิย ์ ศุภเมธ ี(2531 : 69) ไดใ้หค้วามหมายของกจิการนักศกึษาว่าเป็นการจดั
สวสัดกิาร การให้บรกิารและการควบคุมดูแล ซึ่งสถาบนัการศกึษาจดัขึ้นเพื่อนักเรยีนนักศึกษา 
โดยค านึงถึงหลกัวชิาว่าด้วยงานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา โดยจะมฝี่ายกิจการของนักศึกษา 
หรอืนักเรยีนชื่ออื่นในลกัษณะงานเดียวกนัเป็นผู้รบัผดิชอบเพื่อให้การบรหิารงานด้านกิจการ
นักเรยีนนักศึกษา เป็นไปเพื่อการพฒันานักเรยีนนักศึกษาให้มชีวีติในสถาบนัในสงัคมอย่างมี
ความสุข 

นักรบ  ระวงัการณ์ (2531 : 6) กล่าวว่า กจิกรรมนิสตินักศกึษา หมายถงึ กจิกรรม
เพื่อจดัขึน้เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันานิสตินักศกึษา โดยลกัษณะของกจิกรรมต้องสอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายของสถาบนั ในการด าเนินงานจดักจิกรรมนัน้ นิสตินักศกึษาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
เองโดยความสมคัรใจ และผู้บรหิาร อาจารยแ์ละบุคลากรของสถาบนัให้ค าแนะน า ปรกึษา และ
คอยก ากบัดแูลใหอ้ยูใ่นขอบข่ายของสถาบนั 

อ านาจ  วงษ์สมงิ (2531 : 9) ใหค้วามหมายของกจิกรรมนักศกึษาว่า  เป็นกจิกรรม
ทัง้หลายที่สถาบนัหรอืนักศึกษาได้จดัตัง้ขึ้นทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รบั
ประสบการณ์ เป็นการเพิม่พูนความรู ้เพื่อพฒันาตนเองในด้านต่างๆ โดยกจิกรรมที่จดันัน้ไม่มี
คะแนนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนักศกึษา ได้รบัค านิยมและสนับสนุนจากสถาบนัและการเข้าร่วม
เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

ประสทิธิ ์อรุณรตันานนท ์(2535 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมนักศกึษา ไวว้่า 
การงานทัง้หลายทีส่ถาบนัการศกึษาจดัให้แก่นักศกึษา หรอืว่าเสรมินักศกึษาจดัขึน้เองตามความ
สนใจและความสมคัรใจของนักศกึษา เพื่อพฒันานักศกึษาทาวงด้านสตปิญัญา สงัคม และจติใจ 
นอกเหนือไปจากสิง่ที่บงัคบัให้นักศึกษาศึกษาตามหลกัสูตรโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผล
การศกึษา การงานทีจ่ดัขึน้จะต้องเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของสถาบนั ได้รบัความเหน็ชอบ 
การนิเทศและการดแูลจากอาจารยท์ีป่รกึษา และผูบ้รหิารสถาบนั 

ส าเนาว์  ขจรศลิป์ (2538 : 120) ให้ความหมายของกจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ 
กจิกรรมที่ไม่เกี่ยวกบักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยตรง นักศกึษาร่วมกนัจดัขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา โดยมอีาจารยท์ี่ปรกึษาคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าและนักศึกษา
จะตอ้งเขา้มารว่มกจิกรรมดว้ยความสมคัรใจ มใิช่บงัคบั 

สรญัญา  บุญเกดิ (2542 :7) ใหค้วามหมายของกจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ กจิกรรม
ทัง้หลาย ทีม่หาวทิยาลยัจดัใหน้กัศกึษา หรอืส่งเสรมิใหน้ักศกึษาจดักนัขึน้เองตามความสนใจและ
ด้วยความสมคัรใจของนักศกึษา เพื่อพฒันานักศกึษาในทุกๆด้าน นอกเหนือไปจากสิง่ที่บงัคบั
ตามหลกัสูตร โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษา งานที่จดัขึ้นต้องเป็นไปตามระเบยีบ
ข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั ได้รบัความเห็นชอบ การดูแลเอาใจใส่จากมอาจารย์ที่ปรกึษาและ
ผูบ้รหิาร 
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ธิดารตัน์  บุญนุช (2543 : 3) กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง งานทุกประเภทที่
นักศกึษาจดัขึน้นอกเวลาเรยีนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยทัว่ไปจะไม่เกี่ยวขอ้งกบั
การเรยีนในหลกัสูตรโดยตรง ไม่มคีวามส าคญัในการน ามาคดิคะแนนเรยีน การเขา้ร่วมกจิกรรม
ท าได้โดยสมัครใจไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเพียงผู้
สงัเกตการณ์ที่ได้จดักจิกรรมขึน้  ก็เพื่อความสนุกสนาน เพื่อความรูแ้ละสนองความต้องการและ
ความสนใจของนักศกึษา เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้น าความรูค้วามสามารถของตนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคมและตนเอง 

วนัทนี  อนุพนัธ ์(2543 : 13-14) กล่าวว่ากจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ กจิกรรมที่
มุ่งเน้นพฒันานักศกึษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงานด้านกจิกรรมนักศกึษา หมายรวมทัง้กจิกรรมที่
สถาบนัจดัให้และส่วนทีส่่งเสรมิใหน้ักศกึษาจดัขึน้เองทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การเขา้ร่วม
กจิกรรมเป็นไปด้วยความสมคัรใจของนักศกึษา โดยมอีาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นผู้ดูแลให้ค าปรกึษา 
ซึ่งจะไม่มคีะแนนให้และไม่ขดัต่อระเบียบสถาบนั  การหาเงนิและการบรหิารงานท าโดยคณะ
ด าเนินงานนัน้ๆ หรอืการสนบัสนุนของสถาบนั 

นิศา สุวรรณประเทศ (2544 : 23) ได้ให้ความหมายของกจิกรรมนักศกึษาไว้ว่า 
กจิกรรมที่จดัขึ้นเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันานักศกึษา โดยอยู่ในความดูแลรบัผดิชอบ
ของสถาบนั และใหก้ารด าเนินกจิกรรมนัน้ นักศกึษาจะต้องด าเนินการเอง โดยความสมคัรใจของ
นกัศกึษา ไมม่กีารบงัคบั 

ร าไพ เมฆาวบิูลย ์(2544 : 38) ใหค้วามหมายของกจิกรรมนิสตินักศกึษา หมายถงึ 
กจิกรรมทีน่ิสตินกัศกึษารว่มกนัจดัขึน้โดยความสมคัรใจ เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์และ
ส่งเสรมิพฒันาการในดา้นต่างๆ ซึง่กจิกรรมดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในหลกัสูตรการเรยีนการสอน  ไม่นับ
หน่วยกติหรอืคะแนนใดๆ  

ชาญชยั  อนิทรประวตั ิ(2545:27) กจิกรรมนกัศกึษา คอื กจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ทาง
การศกึษาทีเ่กดิขึน้จากการคดิและด าเนินการของนกัศกึษา โดยการใหค้ าปรกึษาและดแูลของ
อาจารยท์ีป่รกึษาใหอ้ยู่ในกรอบนโยบาย ประเพณแีละวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั  

จากความหมายของกจิกรรมนักศกึษาที่กล่าวขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมนักศกึษา 
หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีท่างสถานศกึษาจดัใหแ้ก่นักศกึษา และส่งเสรมิให้นักศกึษาจดัขึน้เอง
ตามความสนใจ และด้วยความสมคัรใจของนักศกึษาเอง มอีาจารยท์ี่ปรกึษาและผู้บรหิารคอยให้
ค าปรกึษาแนะน า ไม่เกี่ยวกบักิจกรรมการเรยีนการสอนในห้องเรยีน เพื่อพฒันานักศึกษาให้มี
ความสมบรูณ์ ทัง้ทางดา้นรา่งกาย สงัคมและสตปิญัญา 

ส าหรบัต่างประเทศได้มนีักวชิาการนักศกึษา และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทางการศกึษา
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของกจิกรรมนักศกึษาไวด้งันี้ 
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โคลเธยีร ์(Clothier 1931 อา้งถงึใน ส าเนา ขจรศลิป์ 2537,4) ไดก้ล่าวไวว้่า กจิกรรม
นักศกึษา คอื งานหรอืกจิกรรมทัง้หมดทีก่ระท าอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันา
ตนเองทัง้ในด้านร่างกาย จติใจ และบุคลกิภาพอื่นๆ ให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วลิเลีย่มสนั (Williamson 1961 : 532) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า งานบุคลากรนิสติ
นกัศกึษาเป็นโปรแกรมการด าเนินงานส าหรบันิสตินักศกึษา และแนวคดิเกี่ยวกบันิสตินักศกึษาที่
เน้นการบรหิารโดยทัว่ๆ ไป ของสถาบนัที่จะช่วยนิสตินักศึกษาแก้ปญัหาเรื่องความเป็นคนมี
เหตุผลการพฒันาทางดา้นทกัษะความสามารถในการเรยีน การอ่าน และการรว่มมอืกบัหมูค่ณะ 

เฟรดเดอรคิ (Frederick 1965 , 6) ไดก้ล่าวถงึว่า กจิกรรมนักศกึษา คอื กจิกรรมที่
ครอบคลุมถงึกิจกรรมทัง้หลายที่นักศกึษามคีวามสมคัรใจ มคีวามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมภายใต้
การยอมรบัและการสนับสนุนของสถาบนัการศกึษา  โดยมอีาจารยด์ูแลช่วยเหลอืให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษานัน้ไม่มผีลต่อหน่วยกติ หรอืคะแนนใน
การทีจ่ะช่วยใหน้กัศกึษาไดเ้ลื่อนชัน้ หรอืส าเรจ็การศกึษา 

เฮอรเ์บริท์ (Herbert, Stroup T. 1965 : 30) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กจิกรรม
นักศกึษา คอื กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏบิตัิภายใต้การแนะน าอย่างถูกวธิ ีอยู่ในความรบัผดิชอบของ
สถาบนั และกจิกรรมตอ้งไม่มเีรือ่งคะแนนมาเกี่ยวขอ้ง 

เบอรด์ ี(Birdie, R.F.  1966 อ้างถงึใน ส าเนาว ์ ขจรศลิป์ 2537 , 4) ไดก้ล่าวถงึงาน
บุคลากรนักศกึษาว่า เป็นการประยุกต์ความรู ้ และหลกัการทางดา้นการอุดมศกึษาซึง่น ามาจาก
วชิาสงัคม และพฤตกิรรมศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่จากวชิาจติวทิยา จติวทิยาการศึกษา และ
สงัคมวทิยามาใชใ้นการอุดมศกึษา 

โฮป (Hopke, W.E. 1968 อ้างถงึใน ส าเนาว ์ ขจรศลิป์ 2537 , 4) ไดก้ล่าวถงึงาน
บุคลากรนักศึกษาว่าเป็นโปรแกรมของมหาวิทยาลยัหรอืวิทยาลยั ที่จะช่วยนักศึกษาทัง้เป็น
รายบุคคลหรอืกลุ่มให้มสี่วนร่วมในชุมชนทางวชิาการอย่างเต็มที่ โดยจดัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความใฝ่ฝนั ความต้องการ ความเจรญิงอกงามของนักศกึษาในด้านสตปิญัญา สงัคม
และรา่งกาย เพื่อใหน้กัศกึษาประสบความส าเรจ็ตามความ 
มุง่หมายของตนและสงัคม 

 Good, C.V.(Ed.). (1973 :562-563) กล่าวว่า “กจิกรรมนักศึกษา” (Student 
Activities) หมายถงึ โปรแกรมและการด าเนินงานทีน่ักศกึษาหรอืสถาบนัจดัขึน้เพื่อสรา้งความ
สนุกสนาน เพิม่พูนความรู ้และส่งเสรมิพฒันาการในด้านต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้
แสดงความสนใจ ความสามารถ ทศันคตทิีไ่มม่กีารใหห้น่วยกติ ต้องจดัหาเงนิมาด าเนินการเอง 
และจะต้องอยู่ในความควบคุมและแนะน าของสถานศึกษา การจดักิจกรรมจะต้องตัง้อยู่บน
รากฐานหรอืแนวทางทีจ่ะตอ้งด าเนินการไปสู่เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
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มลิเลอร ์และวนิสตนั (Miller and Winston, Jr 1991 อ้างถงึใน ส าเนาว ์ขจรศลิป์  
2537,6) ได้ให้ค าจ ากดัความของฝ่ายกิจการนักศึกษาว่า คอื หน่วยงาน หรอื องค์กรด้าน
บริการสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ร ับผิดชอบนักศึกษานอกชัน้เรียน และบางกรณีก็
รบัผดิชอบในชัน้เรยีนดว้ย 

จากทศันะดงักล่าว กจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัได้
จดัให้แก่นักศกึษาหรอืกจิกรรมที่สถาบนัให้การส่งเสรมิ และไดใ้หก้ารสนับสนุนให้นักศกึษาได้
จดักจิกรรมกนัขึน้เองตามความสนใจ ตามความถนัด ตามความสามารถและตามความสมคัรใจ
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาตัวของนักศึกษาเองในทุกๆ ด้าน ซึ่งการด าเนินงานกิจกรรรม
นักศึกษานัน้ จะนอกเหนือจากกิจกรรมที่บงัคบัตามหลกัสูตรการเรยีนการสอน  และการจดั
กจิกรรมนักศกึษาจะไม่ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลการศกึษา กจิกรรมนักศกึษาทีจ่ดัขึน้นัน้ต้อง
เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ ทีส่ าคญัต้องไดร้บัความเหน็ชอบ และ
ได้รบัการดูแล ได้รบัการเอาใจใส่ของอาจารยท์ี่ปรกึษารวมถงึผู้บรหิารของสถาบนั ทัง้นี้เพื่อ
สรา้งความเจรญิงอกงามใหก้บันักศกึษาในดา้นต่างๆ ทัง้ในขณะก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนั และ
หลงัจากการส าเรจ็การศกึษาออกไปอยูใ่นสงัคมส่วนรวม 

จากความหมายดังกล่าวงานกิจกรรมนักศึกษานัน้ มคีวามหมายลักษณะที่ตรงกันหรือ
ใกลเ้คยีงกนั คอื 

1) เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ไมเ่กี่ยวกบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
2) นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ามความสมคัรใจ 
3) เป็นการส่งเสรมิวชิาการ และพฒันาบุคลกิภาพในดา้นต่างๆ  
4) ผูบ้รหิารและคณาจารยใ์หก้ารสนบัสนุน 
5) ไมข่ดัต่อนโยบายสถาบนั 
จากความหมายของกจิกรรมนกัศกึษา ทีน่กัวชิาการ นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายไวใ้กล้เคยีงกนั โดยมุ่งสรา้งความเจรญิงอกงามทางดา้นสตปิญัญา สงัคม ร่างกาย 
และจติใจของนักศกึษา การเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศกึษานัน้ไม่มกีารบงัคบั  นักศกึษาที่เข้า
ร่วมก็จะได้ประสบการณ์จรงิที่จะน าไปสู่การพฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาบุคลกิภาพ 
อุปนิสยัของนักศกึษาให้รูคุ้ณค่า ส่งเสรมิให้นักศกึษามรีะเบยีบวนิัยในตนเอง รูจ้กัการท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น สามารถท างานเป็นทมี มภีาวะความเป็นผูน้ า และเพิม่พูนความรอบรู ้มวีสิยัทศัน์
กวา้งไกล มจีติส านึกในการใฝ่เรยีนรูแ้ละรบัผดิชอบต่อตนเองซึง่น าไปสู่การอยู่ร่วมกบัสงัคมได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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ปรชัญาของการจดักิจกรรมนักศึกษา 
 

ปรชัญาของการจดักจิกรรมนักศกึษานัน้ ขึน้อยู่ปรชัญาการศกึษาและสถานการณ์ใน
ปจัจุบนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีวามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้มนีักการศกึษาทัง้ใน
และต่างประเทศ ไดใ้หไ้วเ้ช่น 

ส าเนาว ์ขจรศลิป์ (2537 : 18) ไดใ้ห้แนวคดิเกี่ยวกบัปรชัญาของการจดักจิกรรม
นักศึกษาว่าสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามหีน้าที่หลกัที่ส าคญั คือ การผลิตบณัฑติที่มี
คุณค่าไปพฒันาประเทศ การผลติบณัฑติทีม่คีวามเจรญิงอกงามในด้านความรู ้สตปิญัญา สงัคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจติใจ กจิกรรมนักศกึษามสี่วนส าคญัในกระบวนการพฒันานักศกึษาใหเ้ป็น
บุคคลทีม่คีวามสมบูรณ์ 

วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2530 : 134 -135) ไดก้ล่าวว่า ปรชัญาของการจดั
กจิกรรมนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษามุ่งเน้นการพฒันานักศกึษาใหม้คีวามสมบูรณ์ในดา้นต่างๆ 
เพื่อจะได้เป็นคนที่เป็นประโยชน์เป็นที่ต้องการในสงัคมโดยมีอาจารย์และสถาบนัเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนส่งเสรมิ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมนักศกึษา และถือว่ากจิกรรม
นักศึกษามคีวามส าคญัควบคู่ไปกับการเรยีนการสอนในหลกัสูตร และได้ให้แนวคิดของงาน
กจิกรรมนกัศกึษาไว ้7 ประการดงันี้ 

1) งานกจิกรรมนักศกึษาช่วยใหน้ักศกึษาแต่ละคนรูจ้กัตนเองมากขึน้ โดย
การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ อนัเป็นผลท าใหแ้ต่ละคนสามารถพฒันาดา้นการเรยีน วชิาการ สงัคม 
รา่งกาย จติใจ บุคลกิภาพ วุฒภิาวะ สู่ความเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์มากขึน้ 

2) งานกจิกรรมช่วยเหลอืและส่งเสรมิใหน้ักศกึษาจดัตัง้กลุ่มหรอืชมรมที่มี
ความสนใจในเรือ่งเดยีวกนั โดยไมค่ านึงถงึ เพศ เชือ้ชาต ิศาสนาหรอืความแตกต่างดา้นการเมอืง 

3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มปีระสบการณ์ด้านการท างานร่วมกับ
กลุ่มสามารถเสนอความคดิเห็น แสดงตน และเปลี่ยนความคดิเห็น พฒันาความเข้าใจร่วมกัน 
พฒันาความเป็นผู้น า เสรมิสรา้งความสามคัครีะหว่างกลุ่มนักศกึษา รูจ้กัการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
รูจ้กัฝึกการท างานอย่างมรีะบบและฝึกความคดิ การตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 

4) การอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรม 
(1) จดัหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่ส าหรบัประชุม และ

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการพมิพ ์การโรเนียว การจดัท าป้ายประกาศต่างๆ หรอืหนงัสอืพมิพ ์
(2) ประสานงานกับภาควิชาหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสถาบันเพื่อ

สนบัสนุนหรอือ านวยความสะดวกใหน้กัศกึษาจดักจิกรรมต่างๆ เช่น รกัษาความปลอดภยั ต ารวจ
หรอืจราจร เพื่อช่วยใหง้านต่างๆ ด าเนินไปอยา่งราบรื่นเรยีบรอ้ย มอุีปสรรคน้อยลง 
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(3) จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมหรืออาจารย์แนะแนวที่มี
ประสบการณ์ด้านงานกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือให้แนวความคิดหรอืแนวทางการจดักิจกรรมให้
สามารถจดัไดอ้ย่างเหมาะสมน่าชื่นชม และเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป 

5) การพฒันานักศกึษามคีวามเป็นไทย รูจ้กัภาคภูมใิจความมเีอกลกัษณ์
ของชาต ิชื่นชมศลิปะและวฒันธรรม ระเบยีบประเพณ ีดนตรนีาฏศลิป์ไทย 

6) งานกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพการเรยีนการ
สอนและหากเกดิขอ้คบัขอ้งใจในการศกึษากส็ามารถใชก้จิกรรมเป็นเครื่องผ่อนคลายความเครยีดจาก
การศกึษาเล่าเรยีนได ้

นนัทวรรณ   เภาจนี (2530 : 14-15) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัปรชัญาการจดังานบรกิาร
นกัศกึษาใหส้อดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาไว ้5 ประการ ดงันี้ 

1) การใหก้ารศกึษาในสถาบนัชัน้สงูนัน้จะตอ้งพยายามใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันา
ในทุกๆ ดา้น 

2) การส่งเสรมิการพฒันาการด้านต่างๆ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสม 
ศกัยภาพ และความแตกต่าง ของนกัศกึษาแต่ละคน 

3) การศึกษาเฉพาะในห้องเรียนไม่เป็นการเพียงพอ การบริการและ
สวัสดิการต่างๆ เช่น ห้องสมุด กิจกรรมทางวิชาการ และสังคม ตลอดจนการบริการความ
สะดวกสบายต่างๆ ใหแ้ก่นกัศกึษาลว้นมคีวามส าคญัต่อการใหก้ารศกึษาทัง้สิน้ 

4) บรรยากาศทางวชิาการ และประชาธปิไตยเป็นสิง่จ าเป็นมคีุณค่ามากว่า
การใชอ้ านาจ 

5) สงัคมมนุษย์ไม่คงที่ ธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
วทิยาการสมยัใหมเ่กดิขึน้เสนอการบรกิารแปลกๆ ใหม่ๆ ทีท่นักบัความเปลีย่นแปลงและสนองกบั
ความตอ้งการของนกัศกึษาเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัสงัคมมนุษยใ์นปจัจบุนั 

ขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัปรชัญาการจดักิจกรรมนักศึกษาของนักวชิาการ นักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ข้อคดิเห็นหลายอย่างหลายประการ ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพจิารณากนัว่า
กิจกรรมนักศึกษานัน้ขึ้นอยู่ปจัจยัหลายๆ ด้าน และขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ เช่น ปรชัญาของ
กจิกรรมนักศกึษานัน้มาสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัปรชัญาการศกึษาเป็นอย่างมาก ถ้าการศกึษา
มุ่งเน้นให้นักศกึษาเป็นทัง้ผูน้ าและผูต้ามทีด่ขีองสงัคมส่วนรวมและเป็นการเตรยีมตวัก่อนเขา้ไป
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนแต่ให้ตระหนักถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

ในการจดัการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา มคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารวาง
แผนการด าเนินงาน เพื่อใหด้ าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และเป็นการวดัประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานทางด้านกิจกรรมนักศึกษาอีกด้วย สิ่งที่ต้องค านึงถึงอันเป็นพื้นฐานหลัก เพื่อมุ่ง
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ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาถงึความเป็นคนทีส่มบูรณ์ไปดว้ยความรูคู้่คุณธรรม การเสยีสละเพื่อ
สงัคม และการด าเนินงานนัน้จะต้องสอดคล้องกบัความต้องการและศกัยภาพของนิสตินักศกึษา
แต่ละคน และจะต้องสมัพนัธ์กับหลกัสูตรการเรียนการสอน นโยบายการบริหารของสถาบัน 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถาบนั 

 
นโยบายของการจดักิจกรรมนักศึกษา 
 

ในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ภาระหน้าที่ส าคญัที่สุดของมหาวทิยาลยัหรอื
สถาบนัอุดมศึกษาประการหนึ่ง คือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร จงึมนีโยบายสนบัสนุนการจดักจิกรรมนักศกึษาอย่างเปิดกวา้งมอีสิระบนพืน้ฐาน
ของระบอบประชาธปิไตย เพราะมหาวทิยาลยัตระหนักว่ากจิกรรมนักศกึษามคีวามส าคญัต่อชวีติ
ความเป็นอยูข่องนกัศกึษา นอกเหนือจากความเป็นเลศิทางวชิาการ องคก์รนกัศกึษาจะเกดิขึน้ในทัง้
ระเบยีบมหาวทิยาลยั ระดบัคณะ และระดบัสาขาวชิา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรในก ากับของรัฐที่ดูแล 
สนับสนุน และท าหน้าที่ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษากับสถาบนัอุดมศึกษา ได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกบักจิกรรมนักศกึษาไวใ้นแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (2555-
2559) ดงันี้ คอื “สนับสนุนกิจกรรม และกิจกรรมปฏสิมัพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบัสงัคม โดยให้
ความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างชดัเจน” โดยมมีาตรการดงันี้ 

1. จดักิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน กิจกรรมบริการวิชาการแก่
ชุมชน และกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เพื่อใหบ้ณัฑติมโีลกทศัน์ทีก่วา้งขวาง 

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนิสิต
นกัศกึษาเพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีวามคล่องตวั และเกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างจรงิจงั 

3. กจิกรรมเสรมิสรา้งหลกัสูตรในเชงิพฒันาและสร้างสรรค์ ควรได้รบัการ
สนับสนุนส่วนกจิกรรมทีไ่ม่เอื้อต่อการเสรมิหลกัสูตร ไม่ควรได้รบัการสนับสนุน เช่น การรบัน้อง
ใหมท่ีร่นุแรงควรไดร้บัการแก้ไขโดยเรง่ด่วน 

4. กจิกรรมในหอพกัมหาวทิยาลยั ควรเป็นกจิกรรมที่พฒันานิสติทีพ่ฒันา
นิสตินักศกึษาในหลายๆ ด้าน เช่น การอยู่ร่วมกนั การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั การสรา้ง
ความมวีนิยัและความรบัผดิชอบ 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2530 : 134-135) กจิกรรมนักศกึษาเป็นการให้
การศกึษาทางอ้อม สรา้งสรรค์ประสบการณ์อย่างกว้างขวางจงึมคีวามส าคญัไม่น้อยกว่าความรู้
ทางวชิาการและวชิาชพี นโยบายการจดักจิกรรมนกัศกึษาควรมดีงันี้ 
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1. กิจกรรมนักศึกษาช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนรู้จกัตนเองมากขึ้น โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นผลท าให้บุคคลสามารถพฒันาการเรียน สงัคม ร่างกาย จติใจ 
บุคลกิภาพและวุฒภิาวะสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 

2. กจิกรรมนักศกึษาช่วยเหลอื และส่งเสรมิใหน้ักศกึษาจดัตัง้กลุ่มหรอืชมรม
ทีม่คีวามสนใจ ไมค่ านึงถงึเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา หรอืความแตกต่างดา้นการเมอืง 

3. กจิกรรมนักศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษามปีระสบการณ์ด้านการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เสรมิสร้างความ
สามคัครีะหว่างนักศกึษา รูจ้กัการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นอย่างเป็นระบบ และตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 

4. สถาบันจะต้องอ านวยความสะดวกในด้านการจดัด าเนินการกิจกรรม
นกัศกึษาโดยจดัสถานที ่อุปกรณ์ และอาจารยท์ีป่รกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นทีย่อมรบัและชื่นชม
ของบุคคลทัว่ไป 

5. กิจกรรมนักศึกษาสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็นไทย มีความ
ภาคภมูใิจในเอกลกัษณ์ของชาต ิชื่นชมศลิปวฒันธรรมไทย 

6. กจิกรรมนักศกึษาสามารถพฒันานักศกึษาให้มบีุคลกิภาพที่เหมาะสม มี
ความประพฤตทิีด่งีาม เป็นบุคคลทีม่ปีระโยชน์เป็นทีต่อ้งการของสงัคม 

7. กจิกรรมนักศกึษาช่วยให้นักศกึษาสามารถปรบัตวัให้กบัสภาพการเรยีน
การสอนและเครือ่งผ่อนคลายความเครยีดจากการศกึษาเล่าเรยีนได ้ 

นโยบายการจดักจิกรรมนักศกึษานัน้ต้องก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาของการจดั
กจิกรรมนักศกึษา และสอดคล้องกบันโยบายการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะมนีโยบายเฉพาะของตนที่จะเขยีนขอบเขต และเป็นข้อตกลง
ระหว่างสถาบนักบันักศกึษาว่าจะจดักจิกรรมใดมากน้อยเพยีงใดและนโยบายการจดักจิกรรมของ
นกัศกึษานัน้ควรเป็นการส่งเสรมิประสบการณ์และการเรยีนรู ้จรยิธรรม จรรยาบรรณแต่ละวชิาชพี
เพื่อเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

 
ความส าคญัของกิจกรรมนักศึกษา 
 

การศกึษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นการศกึษาระดบัสูงซึ่งมเีนื้อหาสาระ และมคีวาม
ยุง่ยากซบัซอ้นมาก นักศกึษาจงึต้องทุ่มเททัง้สตปิญัญา ร่ายกาย จติใจและสมาธใินการศกึษาเล่า
เรยีนเป็นอย่างมาก นักศึกษาบางคนเมื่อเขา้มาศกึษาอาจมปีญัหาในการปรบัตวักบัเพื่อน หรอื
ปรบัตวัเข้ากับการเรยีนการสอน นักศึกษาก็ย่อมขาดสมาธใินการศึกษาเล่าเรยีนท าให้ผลการ
เรยีนออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องจดัให้มหีน่วยงานหน่ึง คอื ฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา ซึง่มหีน้าทีบ่รกิารต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืนักศกึษาในการแก้ปญัหาต่างๆ เพื่อใหน้ักศกึษา
ได้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากน้ีฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงต้องช่วยพัฒนา
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บุคลกิภาพของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มคีวามสมบูรณ์ ทัง้ด้านวชิาการ และวชิาชีพ 
สติปญัญา สงัคม อารมณ์ และจติใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับ
ปรชัญา ปณิธานของสถาบนัอุดมศึกษาและได้มนีักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่านได้แสดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัความส าคญัของกจิกรรมนักศกึษา ไวด้งันี้ 

เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ (2531 : 102) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า กจิกรรมนิสตินักศกึษานัน้
เป็นภารกจิส าคญั เพราะช่วยใหน้ิสตินักศกึษามคีวามเจรญิงอกงามเป็นคนโดยสมบูรณ์ ทีผ่่านมา
กิจกรรมนิสิตนักศึกษานัน้มบีทบาทมากมายในชีสิตประจ าวนั และมบีทบาทอย่างกว้างขวาง 
นอกจากจะก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองแล้วยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมและ
ประเทศชาตแิละยงัท าใหส้ถาบนัในระดบัอุดมศกึษาไดบ้รรลุวตัถุประสงคอ์กีดว้ย 

กรกช ศิร ิ(2536 : 20) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาว่า กิจกรรม
นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มคีวามส าคญั และมคีวามจ าเป็นที่สถานศึกษาจะต้องส่ งเสรมิให้การ
สนับสนุนใหน้ักศกึษาไดจ้ดักจิกรรมนัน้ขึน้ เพื่อฝึกและเสรมิทกัษาให้กบันักศกึษาในขณะทีก่ าลงั
ใช้ชีวิตในรัว้สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทมี และเมื่อ
หลงัจากส าเรจ็การศกึษาไปแลว้นัน้ จงึจะเหน็ผลประโยชน์ของการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา 

ส าเนาว ์ขจรศลิป์ (2538 : 122 – 124) ไดส้รุปความส าคญัของกจิกรรมนักศกึษา
ดงันี้ 

1) ความส าคัญต่อนักศึกษา นักศึกษาโดยทัว่ไปเป็นคนหนุ่มสาวที่มี
พละก าลงัทัง้ร่างกายและความคดิ มคีวามอยากรู้อยากเห็น และเป็นผู้ที่มคีวามหวงัดต่ีอสงัคม
ด้วยใจอันบริสุทธิ ์กิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรอืกิจกรรมนอกหลักสูตรจะช่วยตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีกจิกรรมจงึเป็นสิง่ส าคญัต่อนกัศกึษาดงัต่อไปนี้ 

(1) กจิกรรมนักศึกษาซึ่งมหีลายประเภท เช่น กีฬา ศิลปวฒันธรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ และนันทนาการ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทางด้าน
ร่างกาย ความสนใจโดยช่วยให้นักศึกษาได้มโีอกาสใช้พลงัร่างกาย และความคดิกระท าในสิง่ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

(2) ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษาช่วยให้นักศึกษาค้นหา
อาชพี งานอดเิรก และกจิกรรมพกัผ่อนหยอ่นใจทีเ่หมาะสมกบัตนเองได ้

(3) กจิกรรมนักศกึษาท าใหเ้กดิความสมดุล ในดา้นความรู ้และความ
สนใจของนักศึกษา เช่น นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถท ากิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม จงึท าให้นักศึกษามคีวามรู้ และความสนใจ ทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
ศลิปวฒันธรรม 

(4) การท ากจิกรรมท าให้นักศกึษาได้มโีอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและ
อริยิาบถ ท าใหน้กัศกึษาไดผ้่อนคลายความตงึเครยีดจากการทีต่อ้งศกึษาเล่าเรยีนอย่างหนกั 
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(5) การท ากิจกรรมท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทัง้
ทางดา้นสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ รา่ยกายและจติใจ 

(6) การท ากจิกรรมท าใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสเสรมิสรา้งประสบการณ์
ในการท างานดา้นต่างๆ 

(7) การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท าให้นักศึกษาเห็น
คุณค่าของตนเอง และเกดิความรูส้กึนึกคดิทีด่ต่ีอตนเอง 

2) ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา จากทัศนะของนักการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงหลายคน ตลอดจนผลของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา ท าให้เห็นเด่นชัดว่ากิจกรรม
นักศกึษาเป็นกระบวนการทางการศกึษาทีส่ าคญัของสถาบนัอุดมศกึษา ทีใ่ช้พฒันานักศกึษาให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านสติปญัญา สังคม ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ท าให้
สถาบนัอุดมศกึษาบรรลุเป้าหมาย ในการจดักจิกรรมนักศกึษาการท างานร่วมกนัระหว่างอาจารย ์ 
และนักศกึษาในการท ากจิกรรมท าให้นักศกึษาเกดิความอบอุ่น เกิดการเรยีนรูม้คีวามเข้าใจต่อ
อาจารย ์และสถาบนัอุดมศกึษาดยีิง่ขึน้ สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่น้นด้านวชิาชพีหลายแห่งท าหน้าที่
ในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้อยมาก การจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้าน
ศลิปวฒันธรรมเป็นการช่วยใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไดท้ าหน้าทีด่า้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมได้
สมบูรณ์ยิง่ขึน้ นอกจากนี้ กจิกรรมนักศกึษาดา้นกฬีา ศลิปวฒันธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ซึง่มี
สว่นส าคญัในการเผยแพร่ชื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของสถาบนัอุดมศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี

3) ความส าคญัต่อประเทศ ในแต่ละปีมนีักศึกษาเป็นจ านวนมากได้ออก
ค่ายอาสาพฒันาชนบทในถิ่นทุรกันดารยากไร้และได้สร้างถาวรวตัถุหลายอย่าง นอกจากนัน้
นกัศกึษายงัไดช้่วยแนะน าประชาชนในชนบทใหม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัเกษตรแผนใหม่การสาธารณสุข
และการศึกษาเพื่อช่วยให้ชาวชนบทมคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น กจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรมของชาต ิ
กจิกรรมด้านกีฬาได้ช่วยท าให้นักศกึษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาตมิรี่างกายที่แขง็แรงและส าคญั
ที่สุด คือ กิจกรรมสงัคม อารมณ์ ร่ายกายและจติในให้เป็นเยาวชนที่มคีุณภาพ สามารถที่จะ
พฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้กจิกรรมนักศกึษาจงึนับว่ามคีวามส าคญัต่อประเทศเป็นอย่าง
มาก 
 รกัชาติ  ท่าโพธิ ์และคณะ (2549:3-4) ได้สรุปแนวคิดของนักการอุดมศึกษาต่อ
ความส าคญัของกจิกรรมนักศกึษาไวด้งันี้ 
        1) ความส าคญัต่อนกัศกึษา 
   - สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาทางดา้นร่างกายและความ
สนใจโดยให้นักศกึษาไดม้โีอกาสใชร้่างกายและความคดิ กระท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สงัคม 
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   - ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาค้นหาอาชพี 
งานอดเิรก และกจิกรรมการพกัผ่อนหยอ่นใจทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
   - กจิกรรมนักศกึษา ท าให้เกดิความสมดุลด้านความรูแ้ละความสนใจของ
นกัศกึษา 
   - การท ากิจกรรมท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศ และ
อริยิาบถ ไดผ้่อนคลายความตงึเครยีดจากการทีต่อ้งศกึษาเล่าเรยีนอย่างหนัก  
   - ท าให้มโีอกาสพฒันาตนเองทัง้ด้านสติปญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย
และจติใจ 
   - ท าใหม้โีอกาสเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการท างานดา้นต่างๆ 
   - ท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง และเกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อ
ตนเอง 
     2) ความส าคญัต่อสถาบนัอุดมศกึษา 
   - ท าใหส้ถาบนัอุดมศกึษาบรรลุเป้าหมายในการจดัการศกึษา 
   - การท างานร่วมกนัระหว่างอาจารยก์บันักศกึษาในการท ากจิกรรมของ
นักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจต่ออาจารย์ และ
สถาบนัอุดมศกึษาดยีิง่ขึน้ 
   - กจิกรรมบางกจิกรรมของนักศกึษามสี่วนส าคญัในการเผยแพร่ชื่อเสยีง 
และเกยีรตคิุณของสถาบนัอุดมศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี
     3) ความส าคญัต่อประเทศ 
   - กิจกรรมการออกค่ายอาสาพฒันาชนบทในถิ่นทุรกันดารยากไร้ ได้
สรา้งถาวรวตัถุหลายอย่าง เช่น โรงเรยีน สะพาน ฝายน ้าลน้ ฯลฯ 
   - การให้ความรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษาแก่ประชาชนในชนบท เช่น 
ความรูเ้กีย่วกบัการเกษตร สาธารณสุข และการศกึษา ท าใหช้าวชนบทมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
   - กจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมของนักศกึษาได้มบีทบาทส าคญัใน
การท านุบ ารุง พฒันา และเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมของชาต ิ
   - การพฒันาทางด้านสติปญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจติใจ ให้
เป็นเยาวชนทีม่คีุณภาพสามารถทีจ่ะพฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้ 

จากทศันะดงักล่าว สรุปไดว้่า กจิกรรมนักศกึษานัน้มคีวามจ าเป็นและมคีวามส าคญั
อย่างมากในการพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยเริม่ตัง้แต่ยงัเป็นนิสตินักศกึษาใหข้ณะทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ในรัว้มหาวทิยาลยั เพราะเป็นการปลูกฝงัให้นักศกึษาเป็นคนดขีองสงัคม เป็นคนเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม และเป็นการปลูกฝงัส่งเสรมิในวยัที่เป็นนักศกึษายงัได้ง่ายสามารถที่จะแทรกเขา้ไปใน
กิจกรรมหรอืสอนให้รู้จกัคิดรู้จกัไตร่ตรอง จะเห็นได้ว่าในปจัจุบนักิจกรรมนักศึกษา เข้ามามี
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บทบาทในเรื่องของส่วนรวมอีกมากมาย เช่น การออกค่ายอาสาพฒันาชนบท การส่งเสรมิกฬีา
ประจ าต าบล การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวในหลาย
มหาวทิยาลยั ไดป้ฏบิตัสิบืทอดกนัมาหลายต่อหลายรุ่น 

วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนา
นกัศกึษาใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ในอนาคต กจิกรรมนักศกึษาเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วม
ในการแสดงความสามารถ การตดัสนิใจ การท างาน การปรบัปรุงบุคลกิภาพ และการรูจ้กัการเป็น
ผู้น า ผู้ตามที่ด ีในสงัคมของนักศึกษาเอง ที่ส าคญักิจกรรมนักศึกษาจะด าเนินไปไม่ได้ถ้าไม่มี
วตัถุประสงค์ที่ชดัเจน ซึ่งวตัถุประสงค์เปรยีบเสมอทศิทางของการด าเนินการ เพื่อให้กิจกรรม
บรรลุผลส าเรจ็ไดม้ผีูก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนกัศกึษา ไวด้งันี้ 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2530 : 147) กล่าวถงึวตัถุประสงค์ของกจิกรรม
นกัศกึษา ดงันี้ 

1) เพื่อพฒันาความเหมาะสมดา้นบุคลกิภาพ 
2) เพื่อพฒันาให้มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละท างานร่วมกบั

ผูอ้ื่น 
3) เพื่อท าใหน้กัศกึษามคีวามสนใจกวา้งขวางมากขึน้ 
4) เพื่อฝึกใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบ 
5) เพื่อฝึกใหส้ามารถปกครองตนเองได ้
6) เพื่อฝึกความคดิและความสนใจ 
7) เพื่อพฒันาสตปิญัญา 
8) เพื่อใหร้กัศลิปวฒันธรรมและประเพณ ี
9) เพื่อใหรู้จ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
10) เพื่อใหเ้พิม่พนูความรูด้า้นวชิาชพีในอนาคต 
11) เพื่อใหรู้จ้กัทกัษะทางสงัคม 
12) เพื่อใหรู้จ้กัเสยีสละและท างานใหก้บัส่วนรวม 
13) เพื่อใหพ้ฒันาลกัษณะนิสยัและความคดิทีด่ ี
14) เพื่อใหเ้กดิความสามคัค ี
15) เพื่อใหพ้ฒันาความกตญัญตู่อสถาบนั 

นกัรบ ระวงัการณ์ (2531 : 13) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนิสตินักศกึษา คอื 
เพื่อเน้นการท าให้นิสตินักศึกษา เป็นผู้ที่มคีวามพรอ้มและความสามารถในการประกอบอาชพี 
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และด ารงตนให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข โดยมบีุคลกิภาพที่เป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามที่ดขีอง
สงัคมดว้ย 

อ านาจ วงษ์สมิง (2531:14) กล่าวโดยสรุปการจัดกิจกรรมนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อม และ
ความสามารถในการประกอบอาชพี ใหด้ ารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538:120-121) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
นกัศกึษาไวด้งันี้ 

1) เพื่อส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นวชิาการใหก้บันกัศกึษา 
2) เพื่อเป็นการเตรยีมนกัศกึษาส าหรบัการด าเนินชวีติในสงัคมประชาธปิไตย 
3) เพื่อพฒันาทางดา้นสงัคม อารมณ์ รา่งกายและจติใจ 
4) เพื่อเพิม่พนูความสนใจของนกัศกึษาใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
5) เพื่อใหน้กัศกึษาใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
6) เพื่อพฒันาความสมัพนัธแ์ละการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นใหแ้ก่นกัศกึษา 
7) เพื่อพฒันาความสามารถพเิศษของนกัศกึษา 
8) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดน้ าความรูไ้ปประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แก่สงัคม 
9) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
10) เพื่อเสรมิสรา้งความสามคัคใีนหมู่นกัศกึษา 

สมัพนัธ ์มคีง (2539 : 11) สรุปว่ากจิกรรมนิสตินักศกึษามวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
นิสตินักศึกษาในทุกๆ ด้าน อนัได้แก่ สติปญัญา อารมณ์ สงัคม และบุคลกิภาพ ตลอดจนการ
เตรยีมตวันิสตินกัศกึษาใหพ้รอ้มทีจ่ะออกไปเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมต่อไป 

สรญัญา บุญเกดิ (2542 : 12-13) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องกจิการนกัศกึษา ไวด้งันี้ 
1) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษามโีอกาสท างานรว่มกนัตามแนวทางประชาธปิไตย 
2) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
3) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษามคีุณธรรมและจรยิธรรม 
4) เพื่อให้นักศกึษามโีอกาสท านุบ ารุง ส่งเสรมิและรกัษาไวซ้ึ่งศาสนา ศลิปะ

และวฒันธรรมอนัดขีองชาต ิ
5) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษามพีลานามยัและบุคลกิภาพทีด่ ี
6) เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามโีอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท า

กจิกรรมทีต่นเองสนใจหรอืมคีวามถนัด 
7) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
8) เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสเผยแพรช่ื่อเสยีงเกยีรตคิุณของสถาบนั 
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วนัทนี อนุพนัธ ์(2543 : 15) ได้สรุปว่าวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนักศกึษานัน้เพื่อ
พฒันานักศกึษาในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์ ทัง้ทางด้านสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย 
และจติใจ มคีวามพร้อม และความสามารถในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่าง
เหมาะสมและมคีวามสุข 

นิศา สุวรรณประเทศ (2544 : 19) ไดส้รุปว่าวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนิสตินักศกึษา
ในสถาบนัอุดมศกึษามุ่งเน้นการท าให้นิสตินักศึกษาได้รบัการพฒันาให้เป็นผู้มคีวามพรอ้มและ
ความสามารถในการเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
บุคลกิภาพทีพ่งึประสงค์ เป็นทัง้ผูน้ าและผู้ตามที่ดขีองสงัคม และมคีวามสามารถในการประกอบ
อาชพีต่อไป 

ร าไพ เมฆาวบิูลย ์(2544 : 12) ไดส้รุปวตัถุประสงคข์องการบรหิารงานกจิการนิสติ
นกัศกึษาไวด้งันี้ 

1) การจดัการบรกิารส าหรบันิสตินักศกึษา เพื่อช่วยเหลอืให้นิสตินักศกึษามี
ความพรอ้มในการศึกษาเล่าเรยีน โดยช่วยเหลอืในการแก้ไขปญัหาทัง้ทางด้านส่วนตวัและการ
เรยีน และช่วยใหน้ิสตินกัศกึษาสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 

2) การช่วยพัฒนานิสิตนักศึกษาทัง้ทางด้านสติปญัญา อารมณ์ สังคม 
ร่างกายและจติใจ เพื่อช่วยใหน้ิสตินักศกึษาเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มคีุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมต่อไป 

นอกจากนี้ยงัมนีักวชิาการ นักการศึกษาได้แสดงทศันะ เกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของ
กจิกรรมนกัศกึษาไวอ้ย่างครอบคลุมมากมายเป็นต้นว่า 

เฟรดเดอรคิ (Frederick 1965 : 51-52) ไดก้ล่าววตัถุประสงคด์งันี้ 
1) เพื่อเตรยีมตวันกัศกึษาส าหรบัการด าเนินชวีติในสงัคมประชาธปิไตย 
2) เพื่อส่งเสรมิความมรีะเบยีบวนิัยในตนเอง 
3) เพื่อใหรู้จ้กัวธิกีารท างานรว่มกนั 
4) เพื่อเพิม่พนูความสนใจของนกัศกึษาใหก้วา้งขวางมากขึน้ 
5) เพื่อใหน้กัศกึษาส านึกในปฏบิตัติามขอ้บงัคบั และระเบยีบแบบแผนต่างๆ 
6) เพื่อพฒันาความสามารถพเิศษของนกัศกึษา 
7) เพื่อส่งเสรมิแรงขบัทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัในการศกึษา 
8) เพื่อพฒันาความสามคัคขีองหมูค่ณะในสถาบนั 

เบอรด์ ี(Birdie 1966 อา้งถงึใน ส าเนาว ์ขจรศลิป์ 2537 : 8) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงค์
ของกจิกรรมนักศกึษา ไวด้งันี้ 

1) เพื่อสร้างความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ในกระบวนการอุดมศึกษา โดยช่วย
สรา้งลกัษณะนิสยั พฤตกิรรม และการปฏบิตัทิีด่ต่ีอตวัเอง และต่อผูอ้ื่นใหแ้ก่นกัศกึษา 
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2) เพื่อช่วยกระบวนการอุดมศึกษาได้พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนค้นหาความต้องการที่แท้จรงิของตนเองและตดัสนิใจเลอืก
โปรแกรมการศกึษา และแนวทางการด าเนินชวีติอย่างฉลาด 

3) เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามรถปรบัตวัเข้ากบัสงัคมของสถาบนัอุดมศึกษา 
และส าเรจ็ออกไปเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 

4) เพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศของสถาบนัอุดมศกึษา ให้เอื้อต่อการเรยีนการ
สอนตลอดจนช่วยเสรมิสรา้ง และส่งเสรมิความสนใจในการศกึษา และลกัษณะนิสยัในการไขว่ควา้
หาความรูท้ ัง้ขณะเป็นนักศกึษาและเมื่อส าเรจ็การศกึษาออกไปแล้ว เพื่อให้นักศกึษาสามารถใช้
ทรพัยากรต่างๆ ของสถาบนัอุดมศกึษาและของชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

5) เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีมคีวามพอใจ และมคีุณค่าใหก้บันักศกึษา
ในการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นกัศกึษามหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาอื่นๆ ดงันี้  

1.    เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนตนเองในการใชส้ทิธ ิเสรภีาพและ
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมปีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

2.    เพื่อฝึกใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบในการท ากจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัปณธิานของสถาบนั 

3.   เพื่อปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรมแก่นกัศกึษา และมคีวามรกัความ
สามคัคใีนหมูค่ณะ รูจ้กัเสยีสละ อุทศิตนและบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมและประเทศชาติ 

4.    เพื่อส่งเสรมิกจิกรรมเสรมิสรา้งหลกัสตูรทัง้ทางวชิาการและ
ประสบการณ์ในวชิาชพีแก่นักศกึษา 

5.   เพื่อบ ารงุ ส่งเสรมิ และรกัษาไวซ้ึง่ศาสนา ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของ
ไทย 

6.   เพื่อส่งเสรมิพลานามยัและพฒันาบุคลกิภาพ และส่งเสรมิใหน้กัศกึษา
ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง 

7.   เพื่อปลกูฝงัใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
8.   เพื่อเป็นศูนยก์ลางนกัศกึษาในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการ

ตดิต่อประสานงานกบัสถาบนั 
9.   เพื่อพทิกัษ์สทิธ ิเสรภีาพและผลประโยชน์ของนกัศกึษา 
10.  เพื่อสรา้งชื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของสถาบนั 

เพื่อใหก้ารพฒันานักศกึษาในช่วงแผนการพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่
11 (2555-2559) บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกบักฎหมายพื้นฐานแห่งรฐัและ
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ระเบยีบแบบแผนการพฒันาที่ก าหนดไว ้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จงึไดข้อรบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐเพื่ อส่ งเสริมการด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในจ านวนหลาย ๆ โครางการที่ได้
ด าเนินการโดยก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของโครงการคอืเพื่อเป็นกจิกรรมทีม่สี่วนร่วมเสรมิสรา้ง
หรอืผลติบณัฑติดว้ยการใชก้จิกรรมนิสตินักศกึษาเป็นสื่อในการด าเนินงาน เพื่อให้ไดผ้ลสมัฤทธิ ์
คอื ไดบ้ณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา , 2554) 

1. ดา้นความรู ้ 
 1.1 การเป็นผู้มหีลกัคดิทางวชิาการในศาสตรท์ี่ตนศกึษาและสามารถ

เชื่อมโยงกบัศาสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2  ความสามารถในการหาความรูเ้พิม่เตมิมนิีสยัใฝรู่ ้
1.3 มคีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูใ้หเ้หมาะสมกบับรบิททางสงัคม 
1.4 มคีวามเท่าทนักบัความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในศาสตรท์ีต่น

ศกึษา 
2. ดา้นทกัษะ 

2.1 มคีุณลกัษณะความเป็นนักคดิมกีระบวนการคดิ มวีจิารณญาณ มี
มมุมองเชงิบวกและเชงิสรา้งสรรค ์มกีารตคี่าและการใชข้อ้มลู อย่างสมเหตุสมผล สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด 
คอื การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการแก้ปญัหา(creative thinking and problem solving) 

2.2  มทีกัษะการด ารงชวีติและประกอบอาชพี (Life & career skills) ที่
สามารถด ารงชวีติอยู่ท่ามกลางกระแสโฆษณาชวนเชื่อสามารถใช้วจิารณญาณต่อขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ได ้ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรบัตวัไดด้ใีนสภาวะการเปลีย่นแปลง 

2.3 มทีกัษะการเรยีนรูน้วตักรรมใหม ่(Learning and innovative skills) 
2.4 มทีกัษะในการสบืหาขอ้มลู การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ีและการ

เรยีนรูผ้่านสื่อต่าง ๆ (information, communication, media, and technology skills) 
2.5  การสื่อสารการสบืหาขอ้มลูและการเรยีนรูผ้่านสื่อต่างๆ 

(communication, information and literacy) 
2.6  การบรหิารจดัการ และการเป็นผูป้ระกอบการ 
2.7  สามารถท างานรว่มกบัคนอื่นได ้ท างานกบัคนทีต่่างความคดิหรอืต่าง

วฒันธรรมไดม้ทีกัษะในการจดัการความขดัแยง้และมทีกัษะการท างานเป็นทมี สรา้งความร่วมมอื
ระหว่างการท างานได ้

2.8  มทีกัษะการเป็นผูน้ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเป็นผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง 
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3. ดา้นบุคลกิอุปนิสยั 
3.1 คุณลกัษณะด้านความเป็นพลเมอืงดใีนระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข ตลอดจนมคีวามเป็นพลเมอืงดขีองภูมภิาค และของโลกมคี่านิยมที่
ถูกตอ้งทัง้ดา้นสงัคม และมนุษยธรรม 

3.2 มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมขา้มชาต ิ (cross-cultural understanding) 
เพราะโลกปจัจุบนัเป็นโลกทีไ่รพ้รมแดน มคีวามเขา้ใจคนอื่น เขา้ใจสงัคม ชุมชน วฒันธรรมอื่นได ้
เหน็คุณค่าในความแตกต่าง มคีวามเคารพในความแตกต่างและความหลากหลาย 

3.3 เป็นผู้ที่มจีรยิธรรมและค่านิยมที่ดงีามอยู่ในพื้นฐานของจติใจ เช่น 
การมจีติอาสา การมวีนิัยในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 
ตลอดจนน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 

จากการศกึษาวตัถุประสงคข์า้งต้น สามารถสรุปไดว้่าวตัถุประสงคข์องกจิกรรมนิสติ
นักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา มุ่งเน้นการท าให้นิสตินักศกึษาได้รบัการพฒันาให้เป็นผู้มคีวาม
พรอ้มและความสามารถในการเป็นผูท้ีส่มบูรณ์ สามารถด ารงตนใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
มคีุณลกัษณ์อนัพึ่งประสงค ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดขีองสงัคม และมคีวามสามารถอาชพีต่อไปใน
อนาคต 

ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา 
งานกจิกรรมนักศกึษาเป็นงานที่มขีอบข่ายกว้าง ซึ่งนักศกึษาจะใช้โอกาสที่มอียู่ใน

ขณะทีศ่กึษาสมัผสักบักจิกรรมต่างๆ อนัเป็นงานทีช่่วยใหน้ักศกึษาไดใ้ช่เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
ในทางที่เหมาะสม ในการจดัแบ่งประเภทกิจกรรมนักศึกษา จงึควรจดัไว้หลายรูปแบบเพื่อให้
นักศกึษาได้เลอืกตามความสมคัรใจและตามความเหมาะสมของตนเอง ทัง้นี้แต่ละสถาบนัจะเน้น
กจิกรรมประเภทใดขึน้อยู่กบันโยบายสถาบนันัน้ๆ ซึง่ส าเนาว ์ขจรศลิป์ (2538 : 127-128) ได้
แบ่งประเภทกจิกรรมนกัศกึษา ตามลกัษณะของกจิกรรมได ้7 ประเภท ดงันี้ 

1) กิจกรรมส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จ ัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนิสิต
นักศกึษาและยงัเป็นฝ่ายควบคุมและสนับสนุนกจิกรรมส่วนอื่นๆ โดยทัว่ๆ ไป กจิกรรมประเภทน้ี
จะแบ่งออกเป็น 2 ฝา่ย คอื ฝา่ยบรหิารซึง่ท าหน้าทีบ่รหิารและฝ่ายสภานิสตินักศกึษาซึง่ท าหน้าที่
นิตบิญัญตัอิงคก์รกจิกรรมประเภทนี้ไดแ้ก่ องคก์ารนิสตินักศกึษา ศูนยน์ิสตินักศกึษา หรอืสโมสร
นิสตินกัศกึษา 

2) กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพิ่มพูน
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นวชิาการใหแ้ก่นิสตินกัศกึษา 

3) กิจกรรมทางด้านกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่นเน้นพฒันานิสตินักศึกษาใน
ดา้นรา่งกายและจติใจตลอดจนทกัษะในการกฬีา การฝึกซอ้มกฬีา นอกจากจะท าใหน้ิสตินักศกึษา
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เกิดทกัษะในการกีฬา และความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยงัท าให้นิสิตนักศึกษามรี่างกาย
แขง็แรง สนอกจากนี้การแข่งขนักฬีายงัเป็นการฝึกใหน้ิสตินกัศกึษามนี ้าใจเป็นนกักฬีาดว้ย 

4) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา 
ศลิปการแสดง ศลิปการพดูและดนตร ี

5) กจิกรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีน่ิสตินักศกึษากระท าเพื่อ
ช่วยเหลอืผู้อื่นหรอืสร้างถาวรวตัถุที่เป็นสาธารณสมบัต ิกิจกรรมด้านน้ีมทีัง้การสร้างถาวรวตัถุ
และการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนในดา้นอาชพี ดา้นสาธารณสุข เพื่อช่วยใหป้ระชาชนชนบทหรอื
ประชาชนในเมอืงทีอ่ยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

6) กิจกรรมทางด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จ ัดขึ้นเพื่อให้ความ
สนุกสนานและเพลดิเพลนิแก่นิสตินักศกึษา กจิกรรมประเภทนี้ได้แก่ การจดังานสงัสรรค ์การจดั
งานตามประเพณทีอ้งถิน่ หรอืการจดังานโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 

7) กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาได้แสดงความ
คดิเหน็ หรอืแสดงออกซึง่อาจเป็นการคดัคา้น หรอืสนบัสนุนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของสงัคม 

อ านาจ วงษ์สมงิ (2531 : 28) ไดส้รุปประเภทกจิกรรมนักศกึษาว่า ส่วนใหญ่จะจดั
กิจกรรมมุ่ ง ไปที่ ว ัต ถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่ งกิจกรรมที่
สถาบนัอุดมศกึษาส่วนใหญ่ได้จดัขึ้นนัน้ มกัจะเป็นกจิกรรมหลกั 4 ด้าน คอื กจิกรรมทางด้าน
วชิาการ กจิกรรมทางดา้นกฬีา กจิกรรมทางดา้นศลิปวฒันธรรม และกจิกรรมอาสาพฒันา 

นักรบ ระวงัการณ์ (2531 : 28) กล่าวถงึประเภทของกจิกรรมนิสตินักศกึษาว่า
ประเภทของกิจกรรมจะแบ่งไปตามวตัถุประสงค์ รูปแบบการพฒันานิสตินักศึกษาและลกัษณะ
ของกิจกรรม ส าหรบัมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทยจะแบ่งประเภทของกิจกรรมโดยยึด
แนวทางที่ทบวงมหาวทิยาลยัก าหนดไวค้อื ดา้นวชิาการ ด้านกฬีา ด้านศลิปวฒันธรรม และดา้น
บ าเพญ็ประโยชน์ 

วนัทนี อนุพนัธ ์(2543 : 18) ไดส้รุปการจดัประเภทกจิกรรมนักศกึษาไวว้่าประเภท
ของกจิกรรม ส่วนใหญ่มกัแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันานักศกึษาของกจิกรรมแต่ละประเภท 
นอกจากนี้แต่ละสถาบนัอาจจดัแบ่งประเภทของกิจกรรมแตกต่างกนัออกไปด้วย ขึ้นอยู่กบัการ
บรหิารงานกจิกรรมนกัศกึษาของสถาบนันัน้ๆ 

นิศา สุวรรณประเทศ (2544 : 18) ไดส้รุปการแบ่งประเภทกจิกรรมนกัศกึษาว่าส่วน
ใหญ่จะก าหนดวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของกจิกรรมเป็นส าคญั ซึ่งกจิกรรมที่สถาบนัอุดมศกึษา
ส่วนใหญ่จดัขึ้นนัน้ มักจะเป็นกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้าน
ศลิปวฒันธรรม และดา้นอาสาพฒันา 



41 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2552) ไดแ้บ่งประเภทของกจิกรรม

นกัศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ออกเป็น 5  ประเภท ดงันี้  

(1) กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 
(2) กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ  
(3) กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
(4) กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  
(5) กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม  

นอกจากนี้ ยงัมกีจิกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ด ี(3D) ของรฐับาล ซึง่
ก าหนดกจิกรรมเอาไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) กจิกรรมดา้นการส่งเสรมิประชาธปิไตย  
(2) กจิกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  
(3) กจิกรรมดา้นการสรา้งภูมคิุม้กนัภยัจากยาเสพตดิ 

การด าเนินการเพื่อเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพนิสตินักศกึษาให้

สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน ใหเ้ป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์สามารถ

ด าเนินการไดห้ลายรปูแบบกจิกรรม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความพรอ้ม ศกัยภาพ และความสนใจของ

นิสตินกัศกึษาและนโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ซึง่ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาไดก้ าหนดกรอบการด าเนินกจิกรรมนกัศกึษาตามระบบประกนัคุณภาพการศกึษาไว ้

5 ประเภท ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
โดยทัว่ไปอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษาในองคก์ารนกัศกึษา สภานกัศกึษา 

หรอืสโมสรนกัศกึษา จะมตีัง้แต่อาจารยท์ีป่รกึษาองคก์ารนกัศกึษา สภานกัศกึษา สโมสร

นกัศกึษา และอาจารยท์ีป่รกึษาชมรมหรอืชุมนุม บางมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาอาจมี

อาจารยท์ีป่รกึษาพรรคดว้ย มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาจะพจิารณาแต่งตัง้อาจารยท์ี่

ปรกึษาองคก์ารนกัศกึษา สภานักศกึษาและชมรมนกัศกึษา หากมพีรรคนกัศกึษากจ็ะแต่งตัง้

อาจารยท์ีป่รกึษาพรรคดว้ย ส่วนอาจารยท์ีป่รกึษาสโมสรนกัศกึษาและชุมในภายในคณะให้

คณบดเีป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ อาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษาจะมบีทบาทหน้าทีด่งันี้ 

1. ใหค้ าปรกึษา แนะน า และรบัผดิชอบตดิตามการจดักจิกรรมของนกัศกึษา 
2. เสนอแนะความคดิเหน็เกีย่วกบังานกจิกรรมดา้นต่างๆ ของนกัศกึษาแก่

มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษาและคณะ 
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3. เขา้รว่มประชุมและเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษาทีต่นเองเป็นทีป่รกึษา 
4. ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุน แนะน าและแกไ้ขปญัหาในการด าเนินงานกจิกรรม

ของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาอาจก าหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารยท์ี่

ปรกึษากิจกรรมนักศึกษาต่างกนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัการศึกษาต่างๆ ซึ่งอาจไม่เหมอืนกนั วลัลภา เทพ-
หสัดนิ ณ อยธุยา (2528 : 139 – 140) กล่าวว่า อาจารยท์ีป่รกึษาทางดา้นกจิกรรมนกัศกึษา 
จะมบีทบาทและหน้าทีท่ีส่ าคญั ดงันี้ 

1. รกัษาระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ 
2. ช่วยพฒันากลุ่มทีต่นรบัผดิชอบ 
3. ดแูลสาระของกจิกรรมทีต่นเองเป็นทีป่รกึษา 
4. พฒันากจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนกัศกึษา 
อ านาจ วงษ์สมงิ (2531 : 38) กล่าวว่า อาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนักศกึษาเป็นผูท้ี่

มบีทบาทความส าคญัต่อกจิกรรมนกัศกึษาอย่างมาก ในการทีจ่ะพฒันานักศกึษาใหเ้ป็นบณัฑติ

ทีส่มบูรณ์โดยเฉพาะเป็นผู้ที่มสี่วนที่ท าใหง้านกจิกรรมนักศกึษาด าเนินไปได้ดว้ยด ีและผูท้ี่จะ

ท าหน้าที่อาจารยท์ีป่รกึษาจงึควรมลีกัษณะทีเ่หมาะสม กล่าวคอื มบีุคลกิภาพทีด่ ีมคีวามรูท้นั

ต่อเหตุการณ์ มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ และมเีทคนิควธิทีี่จะให้งานกิจกรรมนักศึกษา

ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย ซึ่งงานอาจารยท์ี่ปรกึษาดงักล่าวนี้สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คอื 

ด้านการสอนและการแนะน า ด้านการควบคุมดูแล ด้านการให้ค าปรึกษา และด้านการ

ประสานงาน 

สรปุไดว้่า อาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรมนกัศกึษามบีทบาทและหน้าทีส่ าคญัในการให้

ค าแนะน าปรกึษา เขา้รว่มประชุมและใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันากจิกรรม

นกัศกึษาแก่องคก์ารนกัศกึษา สโมสรนกัศกึษา สภานักศกึษา พรรคนกัศกึษา ชมรม เพื่อ

ก่อใหเ้กดิการพฒันามนุษยท์ีส่มบูรณ์ในทีสุ่ด 

ปัญหาการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
การด าเนินกจิกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาในประเทศ

ไทยจะไดร้บัผลกระทบจากนโยบายรฐับาลแต่ละสมยัเสมอ ซึง่การด าเนินกจิกรรมนักศกึษา

ยอ่มมปีญัหาและอุปสรรค การยกเลกิการจดักจิกรรมในบางประเภทนัน้ไมใ่ชว้ธิกีารแกป้ญัหา

ไดอ้ยา่งถาวรหรอือยา่งถูกต้องเพราเท่ากบัว่ารฐับาลไมไ่ดพ้ฒันาคนอย่างแทจ้รงิ ผลลพัธท์ีไ่ด้
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จากการศกึษาคอื บณัฑติทีอ่่อนแอทางประสบการณ์ชวีติ ปญัหาทุกอยา่งยอ่มแกไ้ขไดจ้รงิ หาก

มกีารศกึษาปญัหาและสาเหตุทีถู่กตอ้ง ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้รหิารไมค่่อยสนใจและไม่สนบัสนุนเท่าทีค่วร ถงึแมจ้ะมนีโยบายใหส้่งเสรมิ 
แต่ไมค่่อยส่งเสรมิในทางปฏบิตั ิ

2. นกัศกึษาบางกลุ่มมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการจดักจิกรรม จงึไมส่นบัสนุนและไมใ่ห้
ความรว่มมอื ไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

3. ขาดการประสานงานทัง้ภายในสถานศกึษาและหน่วยงานภายนอก 
4. ในการวางแผนโครงการ ขาดการวางแผนรว่มกนัระกว่างผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น วสัดุส านกังาน อุปกรณ์

กฬีา เป็นตน้ 
6. มหาวทิยาลยัไมแ่น่ใจในวถิปีระชาธปิไตย ขาดความเชื่อมัน่ในความสามารถ

ของนกัศกึษาในการวางแผน การตดัสนิใจและความรบัผดิชอบ 
7. การประเมนิผลไมเ่หมาะสม และไมน่ าผลการประเมนิมาใชป้รบัปรงุกจิกรรม

นกัศกึษา 
8. อาจารยแ์ละนกัศกึษาขาดประสบการณ์และความรูใ้นการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

ส่วนใหญ่ไมเ่ขา้ใจบทบาทของตนดพีอ ขาดความสนใจและความกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
9. ขาดแคลนงบประมาณ สถานที ่กฎระเบยีบ มหาวทิยาลยัไมเ่อือ้อ านวย ขาด

ความเขา้ใจบทบาทและจุดมุ่งหมายในการจดักจิกรรมระหว่างผูบ้รหิารและนกัศกึษา 
10. กจิกรรมของชมรมต่างๆ มคีวามคลา้ยคลงึกนัและบางครัง้มคีวามซ ้าซอ้น ไม่มี

การรว่มมอืและการประสานงานกนั 
11. บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
12. ลกัษณะของกจิกรรมมลีกัษณะฟุ่มเฟือย เน้นดา้นนันทนาการ ขาดเอกภาพ

และขาดการประสานงานทีด่ ี
13. ขาดการประชาสมัพนัธใ์หเ้หน็ความส าคญัและประโยชน์ของกจิกรรมนกัศกึษา 

รวมทัง้การประชาสมัพนัธใ์นโครงการต่างๆ ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
14. ปญัหาดา้นนกัศกึษาทีท่ ากจิกรรมแลว้มเีวลาว่างไมต่รงกนัเน่ืองจาดระบบการ

เรยีน จงึขาดการประสานความรว่มมอืในการท างานอยา่งต่อเนื่องและขาดผูร้บัผดิชอบที่
แน่นอน 

15. ปญัหาดา้นนกัศกึษาทัว่ไปสนใจเขา้รว่มกจิกรรมน้อย เพราะนกัศกึษาส่วนหน่ึง
ไมเ่หน็ความส าคญัของกจิกรรม อกีส่วนหน่ึงสนใจกจิกรรมแต่ไม่มเีวลา นอกจากนี้ยงัตอ้ง
แขง่ขนัเพื่อการมงีานท า นกัศกึษาจงึเหน็ความส าคญัในการเรยีนในชัน้เรยีนมากกว่าทีจ่ะเขา้
รว่มกจิกรรม 
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16. ปญัหาดา้นอาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรม เกดิความรูส้กึว่าต้องเสยีเวลาทีจ่ะตอ้ง
แสวงหาความก้าวหน้าดา้นอื่นๆ จงึสมคัรใจมาช่วยงานกจิกรรมนกัศกึษาน้อย อาจารยท์ี่
ปรกึษาทีม่ภีาระงานอื่นมเีวลาใหค้ าปรกึษาน้อย และบางส่วนไมท่ราบกฎระเบยีบในการท า
กจิกรรมจงึไม่มคีวามคล่องตวัในการท างาน 

17. ปญัหาดา้นอาจารยท์ัว่ไป เขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาน้อยหรอืไมส่นใจเขา้รว่ม
เลยเพราะไม่มเีวลาว่างหรอืไมเ่หน็ความส าคญัของกจิกรรมนกัศกึษา 

18. ปญัหาดา้นงบประมาณและสิง่อ านวยความสะดวก งบประมาณทีม่จี ากดั ตอ้ง
ใชเ้วลาส่วนหน่ึงเพื่อหารายไดห้รอืขอรบัเงนิบรจิาคหรอืสิง่ของเพื่อมาจดักจิกรรม เวลาด าเนิน
กจิกรรมจรงิๆ จงึเหลอืน้อย นอกจากนี้กฎระเบยีบขอใชส้ิง่อ านวยความสะดวกท าใหน้กัศกึษาที่
ท ากจิกรรมเกดิความเบื่อหน่าย 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผศ.ดร.อรพนิ  ศิรสิมัพนัธ์ และ ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ (2550)  สภาพการเข้าร่วม
กจิกรรมนักศกึษามหาวทิยาลยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยของนักศึกคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์ ดา้นศลิปวฒันธรรม  ดา้นกฬีา 
ด้านวิชาการ ด้านส่งเสรมิความสามคัคี และความสมัพนัธ์อันดีของนักศึกษา และด้านการ
ปกครองตนเองตามวถิทีางประชาธปิไตย และเปรยีบเทยีบสภาพการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
มหาวทิยาลยั ของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร จ าแนกตามตวัแปร เพศ 
สาขาวชิา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ภมูลิ าเนา จงัหวดัทีอ่ยู ่การเขา้มหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอย่างที่
น ามาศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2548  
จ านวน 176 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถติ t-test และ one-wan ANOVA ทดสอบรายคู่ด้วยสถติิ LSD (Least 
Significant Difference) ผลการวจิยั พบว่า สภาพการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาของนักศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยรวมและทุกดา้น มนีักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมอยู่
ในระดบัมาก เปรยีบเทยีบสภาพการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาของนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร จ าแนกตามตวัแปร ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาขาวชิา เพศ พบความ
แตกต่างในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ส าหรับอายุ ภูมิล าเนา จังหวัด ที่อยู่ การเข้า
มหาวทิยาลยั ไมพ่บความแตกต่าง 
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มานิต ป่าชดั จุไร โชคประสทิธิ ์และอรสา โกศลานันทกุล (2551)   การศกึษาปญัหา
การจดักจิกรรมนักศกึษาของสถาบนัอาชวีศกึษา ในเขตพื้นทีก่ารศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาการจดักิจกรรมของสถาบนัอาชวีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551  ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชวีศกึษา และสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเอกชนมปีญัหา
ในการจดักิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ ครูผู้สอนใน
โรงเรยีนประเภทอาชวีศึกษาในจงัหวดัปราจนีบุร ีปีการศึกษา 2551 จ านวน 391 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาในจงัหวัด
ปราจนีบุร ีปีการศกึษา 2551  จ านวน 198 คน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย  พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์จ าแนกตามประเภทสถานศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นครูโรงเรยีนรฐับาล จ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 74.24  เป็นครูสงักัดโรงเรยีน
เอกชน จ านวน 51 คดิเป็นรอ้ยละ 25.76  ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาการจดักจิกรรมนักศกึษา
ของสถาบนัอาชวีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบุร ีโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ผูส้อนในสถาบนัอาชวีศกึษามคีวามเหน็ว่า
ปญัหาการจดักกิจรรมนกัศกึษาสถาบนัอาชวีศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีทัง้ 
3 ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.75) โดยปญัหาดา้นการวางแผนมี
ค่าเฉลี่ยระดบัมาก ( X =3.45, S.D.=0.83) รองลงมาคอืปญัหาดา้นการด าเนินงาน ( X =3.40, 
S.D.=0.82) และมปีญัหาทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอืปญัหาดา้นการประเมนิผล ( X =3.35, S.D.=0.87) 
ตามล าดบั  เมื่อเปรยีบเทียบปญัหาการจดักิจกรรมนักศึกษา ด้านการวางแผนของสถาบนั
อาชวีศกึษา ในจงัหวดัปราจนีบุร ี ปีการศกึษา 2551  ตามประเภทของโรงเรยีน โดยการหาค่า
ท ีพบว่า โรงเรยีนแต่ละประเภท มปีญัหาไมแ่ตกต่างกนั มนียัส าคญัทางสถติมิากกว่า 0.05 

 

สุกขะสะหวาด วงหาจกั (2552)   ปญัหาและแนวทางการด าเนินงานกจิการ
นักศกึษาวทิยาลยัครปูากเซ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ปญัหา เปรยีบเทียบ และเสนอแนวทางการด าเนินงานกิจการของวิทยาลยัครูปากเซ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร จ านวน 48 คน ครผูู้สอน 58 คน และนักศกึษา 274 
คน รวม 380 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One-way ANOVA) และ Independent-Samples t-test ผลการวจิยั พบว่า ปญัหาการ
ด าเนินงานกจิการนักศกึษาของวทิยาลยัครปูากเซโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ปญัหาการด าเนินงานกจิการนักศกึษาของวทิยาลยัครูปากเซ จ าแนกตามสถานภาพทีต่่างกนั 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ปญัหาการด าเนินงานกจิการนักศกึษาของ
วทิยาลยัครปูากเซ จ าแนกตามระบบการเรยีนทีต่่างกนั แตกต่างกนัอย่างมนีัยสำ าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และแนวทางการด าเนินงานกจิการนักศกึษา ประกอบดว้ย งานกจิกรรมนักศกึษา 
งานสวสัดกิารและบรกิารสุขภาพนกัศกึษา และงานคุม้ครองดแูลนกัศกึษา 

 
พรพิมพ์  สารกัษ์ (2555) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม

กจิกรรมนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นกฬีา ดา้นศลิปวฒันธรรม ดา้นวชิาการ ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์ และโดยรวมจ าแนกตามเพศ 
ชัน้ปี และคณะ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยันี้ ประกอบด้วยนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงัปีการศกึษา 2555  จ านวน 662  คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 57 ข้อ ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั เห็นด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาเหน็ดว้ยกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
ด้านศิลปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ เห็นด้วยระดบัมาก นักศึกษาชายและ
หญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเมื่อพจิารณาเป็นเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นศลิปวฒันธรรม ดา้นวชิาการและดา้นบ าเพญ็ประโยชน์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิ ยกเว้นด้านกฬีาที่ไม่แตกต่าง  นักศกึษาที่ศึกษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นกฬีา ดา้นศลิปวฒันธรรม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนดา้นวชิาการและดา้น
บ าเพญ็ประโยชน์ไม่พบความแตกต่าง และนักศกึษาทีศ่กึษาอยู่ในคณะต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
โดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

 
ปทัมา  ปานบุญห้อม (2555) การบริหารงานกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

บรหิารงานกจิการนักศึกษามหาวทิยาลยัมหดิลอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และเพื่อ
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ศึกษาปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบรหิารงานกิจการนักศึกษาในมหาวยิาลยัมหดิล

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตวัแปรต้นส าหรบัผู้บรหิาร อาจารย ์และบุคลากร ได้แก่ 

เพศ อายุ ต าแหน่ง และวุฒกิารศึกษา ส าหรบันักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปี คณะที่เรยีน 

ต าแหน่งหน้าที่ และสมาชกิชมรม ตวัแปรตาม ได้แก่ การบรหิารงานกจิการนักศกึษา 6  ดา้น 

ประกอบดว้ยดา้นงานกจิกรรมนักศกึษา ด้านงานกฬีา ดา้นงานธุรการ ดา้นงานวนิัยนักศกึษา 

ดา้นงานแนะแนวและจดัหางาน และด้านงานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้

ในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 219 คน เครื่องมอืที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 

และมคี่าความเชื่อมัน่ 0.91  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า

รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักศึกษา โดย

ภาพรวม มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X =3.54) ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายด้าน 

เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นงานกจิกรรมนักศกึษา ( X =3.80)  ดา้นงานบรกิารและ

สวสัดกิารนกัศกึษา ( X =3.69) ดา้นงานแนะแนวและจดัหางาน ( X =3.59) ดา้นงานธุรการ ( X =

3.56) ด้านงานวนิัยนักศกึษา ( X =3.37) และด้านงานกฬีา ( X =3.23) ความคดิเหน็ของ

นักศกึษาเกี่ยวกบัการบรหิารกจิการนักศกึษา โดยภาพรวม มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 

( X =3.52) ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายด้าน เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านงาน

กจิกรรมนักศึกษา  ( X =3.79) ด้านงานบรกิารและสวสัดกิารนักศึกษา ( X =3.56) ด้านงาน

ธุรการ ( X =3.54) ดา้นงานแนะแนวและจดัหางาน  ( X =3.44)   ดา้นงานวนิัยนักศกึษา ( X =

3.40)  และดา้นงานกฬีา ( X =3.28)  ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการบรหิารกจิการนักศกึษา พบว่า 

ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในดา้นงบประมาณ การประสานงาน แผนอย่างจรงิจงั เพื่อที่จะได้

สอดคลอ้งกบันโยบายวตัถุประสงคง์านกจิการนกัศกึษาอยา่งเป็นระบบ, ควรจดัสรรงบประมาณ

ท าแผนการบรหิารงบประมาณให้เหมาะสมกบักิจกรรมที่จดัขึ้นและเพยีงพอในด้านอุปกรณ์

ต่างๆ ควรประสานงานดา้นการด าเนินงานรว่มกนั, ควรมกีารด าเนินงานเพื่อใหน้ักศกึษาปฏบิตัิ

ตนตามระเบยีบกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยัอยา่งเครง่ครดั, ควรจดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อท า

หน้าที่ปรกึษาปญัหาในด้านส่วนตวัหรอืด้านการเรยีนอย่างใกล้ชดิ และควรประสานงานด้าน

แผนการด าเนินงานรว่มกนั ประชุมรบัทราบถงึปญัหาและหาทางแก้ไขถงึปญัหาการปฏบิตังิาน

อยา่งต่อเนื่อง 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ี คณะผูว้จิยัต้องการศกึษาสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของนักศกึษาใน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยศกึษาจากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อก าหนดกรอบความคดิ ดงันี้ 

ภาพท่ี 5 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
                ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
2. ชัน้ปี 
3. คณะทีศ่กึษา 
 

สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา  
2. ด้านบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศกึษาและ

สโมสรนกัศกึษา  
3. ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา  
4. ดา้นประโยชน์ของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การศึกษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
ปญัหาการจดักจิกรรมของนักศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตาม
เพศ ชัน้ปี และคณะทีศ่กึษา โดยมรีายละเอยีดในการด าเนินการวจิยั ตามล าดบั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท าวจิยั 
3. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
5. การแปลความ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ นกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่น 

ระดบัปรญิญาตร ีในสงักัดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 10,846 คน  
(ขอ้มลู : ส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศกึษา 2556) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้วจิยัได้ท าการสุ่มตวัอย่างของนักศกึษาทุกชัน้ปี ทัง้ 9 คณะ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  จ านวน 386  คน โดยใชสู้ตรการ
หากลุ่มตวัอย่างประชากรของ Yamane  (Yamane, 1973: 725) และก าหนดค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 95% เกีย่วกบัการสุ่มตวัอยา่ง หรอืยอมใหค้่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั .05    
ดงัสตูรต่อไปนี้ 
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   n =  2Ne1
N


 

 โดย    n        =     จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 

N      =     จ านวนรวมทัง้หมดของประชากรทีใ่ชศ้กึษา 

  e =     ความผดิพลาดทีย่อมรบัได ้ 
    (ในการศกึษานี้ก าหนดใหเ้ท่ากบั .05) 
 

 แทนค่า n = 2(.05))  X(10,8461
10,846


 

     

= 385.70 
 

เมือ่แทนค่าขนาดของประชากรในสตูร จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 386 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ าแนกเป็นคณะทีศ่กึษา โดยใช้ค านวณสดัส่วนตวัอย่างตาม

ขนาดของประชากร (Proportional to Size) โดยค านวณตามสตูร ดงันี้ 
 

จ านวนตวัอย่างทัง้หมด X จ านวนนกัศกึษาแต่ละคณะ 
จ านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัง้หมดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะที่ศึกษา โดยค านวณเป็น
สดัส่วนกบัขนาดประชากร ไดด้งันี้ 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามคณะ 
คณะ จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 881 31 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 1,622 58 
คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 813 29 
คณะบรหิารธุรกจิ 3,415 121 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 347 12 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 2,016 72 
คณะศลิปศาสตร ์ 850 30 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 465 17 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 437 16 

รวมนักศึกษาทัง้หมด 10,846 386 
 

ทีม่าของขอ้มลูประชากร : ส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ภาคเรยีนที ่2   
   ปีการศกึษา 2556 
 

กลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accident Sampling) ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยจะท าการเกบ็ขอ้มลูจากนักศกึษาทัง้ 9 คณะ ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะเก็บข้อมูล 
ใหค้รบ  386  คน  ดงัตวัอยา่งตามสดัส่วนทีก่ าหนดไว ้
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา ดา้นบทบาทหน้าทีข่อง
องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมนักศึกษา และด้าน
ประโยชน์ของการจดักจิกรรมนกัศกึษา น ามาประยกุต์ปรบัใชเ้พื่อใชเ้ป็นแบบสอบถามนักศกึษา 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนคอื 
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ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ค าถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ย เพศ  ชัน้ปี และคณะที่
ศกึษา  จ านวน  3  ขอ้ 

 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการจดักจิกรรมนักศกึษา ในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยค าถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale)  
ม ี4 ดา้น คอื  

ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา      จ านวน  10  ขอ้ 
ดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา  จ านวน  10  ขอ้ 
ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา    จ านวน    9  ขอ้ 
ประโยชน์ของการจดักจิกรรมนกัศกึษา    จ านวน   24 ขอ้ 
 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5  คะแนน 
เหน็ดว้ย  ให ้ 4  คะแนน 

 ไมแ่น่ใจ   ให ้ 3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  ให ้ 2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1  คะแนน 
 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปญัหาและอุปสรรคในการจดักจิกรรมนักศกึษา  
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมหีลกัเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5  คะแนน 
เหน็ดว้ย  ให ้ 4  คะแนน 

 ไมแ่น่ใจ   ให ้ 3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  ให ้ 2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1  คะแนน 
 

ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิโดยมลีกัษณะขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) 
 

การสร้างเครื่องมือในการท าวิจยั 
แบบสอบถามฉบบันี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้เอง มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี้ 
การสรา้งเครือ่งมอืซึง่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครือ่งมอื  

มขีัน้ตอนดงันี้ 
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1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจดักิจกรรมนักศึกษา ใน
สถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ว่าด้วยกิจกรรม
นกัศกึษา พ.ศ.2552 จากนัน้ น ามาก าหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั ก าหนดนิยาม และเพื่อใช้
เป็นแนวทางการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถาม โดยปรบัปรุงแบบสอบถามของผู้ช่วยศาสตราจารยท์นงศกัดิ ์วนัชยั
และผูช้่วยศาสตราจารยว์ณีา สมสุด (2543 : 50 – 56) โดยคงเนื้อหาสาระของเครื่องมอืวจิยัเดมิไว ้
และน าขอ้ความบางขอ้มาปรบัรูปแบบภาษาให้มคีวามเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพของ
ประชากรและครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละดา้น 

3. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้  มาหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
โดยมผีูท้รงคุณวุฒ ิ 3  ท่านไดแ้ก่ 

1. นางยพุา  มาระสุตร ์ นกัวชิาการศกึษาช านาญการพเิศษ 
    กองพฒันานกัศกึษา 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
2. นางสาวอรษา  คชสหี ์ นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 

 กองพฒันานกัศกึษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

3. นางสาววารณุ ี มมีุง่บุญ นกัแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
 กองพฒันานกัศกึษา 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
 

 ปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิ รวบรวมความคดิและค าแนะน า
จากผูท้รงคุณวุฒ ิ และหาดชันีความสอดคลอ้ง  (Content validity index : CVI)  ไดเ้ท่ากบั 0.94 
 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักศึกษา จ านวน 30 คน และน ามา
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) 
ตามวธิขีอง  Cronbach’s alpha  ซึง่ไดค้่าความเทีย่งหรอืความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม ไม่
น้อยกว่า 0.70  โดยค่า reliability  ของแบบสอบถามนี้ไดเ้ท่ากบั 0.94  ซึง่ถอืว่าแบบสอบถาม
นี้มคีวามเชื่อถอืได ้สามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามเรื่องสภาพและปญัหาการจดั

กจิกรรมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไปให้นักศกึษากลุ่มตวัอย่าง
ท าดว้ยตนเอง ในการตอบแบบสอบถาม  จ านวน  386 ชุด  โดยผูว้จิยัไดอ้ธบิายวตัถุประสงคแ์ละ
ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการให้ขอ้มูลของนักศึกษา  เพื่อให้นักศกึษาเขา้ใจความส าคญัของการ
วจิยัและตัง้ใจตอบแบบสอบถามมากขึน้ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
1. การประมวลผลขอ้มลูโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวจิยั มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
1.2 บนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นรหสัลงในแบบบนัทกึขอ้มลู และเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ตามล าดบั 
1.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

ส าหรบัการวจิยั 
1.4 ประมวลผลขอ้มลูตามจดุมุง่หมายของการศกึษาวจิยั 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิท าการวเิคราะหข์อ้มลูตาม 
วตัถุประสงค ์ และสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิดงัต่อไปนี้ 

2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชส้ถติเิชงิพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ได้น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพและปญัหาการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 ทดสอบสมมตฐิานใช้สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชค้่าสถติ ิt-test 
One – Way ANOVA กรณพีบว่ามนียัส าคญัทางสถติจิะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย
วธิกีารของ (Scheffe’s Method)  

2.4 การวเิคราะหล์กัษณะขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) จะใชว้ธิโีดยการ 
วเิคราะหส์รุปแบบอุปนัย (Analysis Induction) คอื เป็นการน าขอ้มลูเชงิรปูธรรมทีไ่ดม้าท าการ
สรปุเพื่อวเิคราะหห์าบทสรปุรว่มกนัของเรือ่งนัน้ 
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การแปลความ 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 

สตูรการหาอนัตรภาคชัน้   =   คา่สงูสุด – ค่าต ่าสุด 
         จ านวนชัน้ทีต่อ้งการ 

=   
5

1 - 5  

=   0.80 
 

คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00   พงึพอใจมากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20   พงึพอใจมาก 
2.61 – 3.40   พงึพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60   พงึพอใจน้อย 
1.00 – 1.80   พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจยั 
 

 การศึกษาวิจยัเรื่อง “สภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมคลพระนคร” โดยเกบ็ขอ้มูลจากนักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 386 คน และมแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 386  ชุด  
ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็น 4 ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ตอนที ่3 การทดสอบสมมตฐิานเพื่อการเปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม
ของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่2 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 196 50.78 
หญงิ 190 49.22 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที ่2 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.78 และ เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 49.22 
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ตารางที ่3 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามชัน้ปี 
 

ชัน้ปี จ านวน ร้อยละ 
ชัน้ปีที ่1 26 6.74 
ชัน้ปีที ่2 95 24.61 
ชัน้ปีที ่3 117 30.31 
ชัน้ปีที ่4 140 36.27 
ชัน้ปีที ่5 8 2.07 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที ่3 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นชัน้ปีที ่4 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.27  รองลงมา คอื ชัน้ปีที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 30.31  ชัน้ปีที่ 2 คดิเป็นรอ้ยละ 
24.61  ชัน้ปีที ่1  คดิเป็นรอ้ยละ 6.74  และ ชัน้ปีที ่5  คดิเป็นรอ้ยละ 2.07  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษา จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
ศลิปศาสตร ์ 30 7.77 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 12 3.11 
บรหิารธุรกจิ 121 31.35 
วศิวกรรมศาสตร ์ 72 18.65 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 31 8.03 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 17 4.40 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 58 15.03 
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 29 7.51 
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 16 4.15 

รวม 386 100.00 
 

 จากตารางที่ 4  ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นคณะ
บรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.35  รองลงมา คอื คณะวศิวกรรมศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.65  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.03  และคณะที่น้อยที่สุด คือ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคดิเป็นรอ้ยละ 3.11 
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ตอนท่ี 2  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
    เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ตารางที ่5 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านลกัษณะของการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

1 กจิกรรมทีจ่ดัสอดคลอ้ง 41 180 157 8 0 3.65 0.69 มาก 
 กบัความตอ้งการและ (10.62) (46.63) (40.67) (2.07) (0.00)    
 ความสนใจของนกัศกึษา         
2 กจิกรรมกฬีาทีจ่ดัให ้ 29 281 62 14 0 3.84 0.59 มาก 
 นกัศกึษาสามารถพฒันา (7.51) (72.80) (16.06) (3.63) (0.00)    
 ความมนี ้าใจเป็นนกักฬีา         
 ของนกัศกึษาได ้         
3 มกีารจดักจิกรรมวชิาการ 43 143 177 23 0 3.53 0.77 มาก 
 ในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ (11.14) (37.05) (45.85) (5.96) (0.00)    
 นกัศกึษา         
4 มกีารจดักจิกรรมบ าเพญ็- 88 226 75 0 0 4.02 0.64 มาก 
 ประโยชน์และพฒันา (22.02) (58.55) (19.43) (0.00) (0.00)    
 สงัคมในชุมชน         
5 มกีารจดักจิกรรมที ่ 110 238 27 11 0 4.15 0.66 มาก 
 ส่งเสรมิระบอบประชา- (28.50) (61.66) (6.99) (2.85) (0.00)    
 ธปิไตยใหแ้ก่นกัศกึษา         
6 มกีารเผยแพร่ประชา- 143 202 8 33 0 4.17 0.83 มาก 
 สมัพนัธก์จิกรรมให ้ (37.05) (52.33) (2.07) (8.55) (0.00)    
 นกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูอย่าง         
 สม ่าเสมอและหลากหลาย         
 ช่องทาง         
7 มกีารจดักจิกรรม 77 222 62 25 0 3.90 0.78 มาก 
 นกัศกึษาสมัพนัธซ์ึง่ก่อให ้ (19.95) (57.51) (16.06) (6.48) (0.00)    
 เกดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง         
 นกัศกึษาในสถาบนั         
 เดยีวกนั         
8 มกีารจดักจิกรรมดา้น 72 160 139 15 0 3.74 0.80 มาก 
 ศลิปวฒันธรรมอย่าง (18.65) (41.45) (36.01) (3.89) (0.00)    
 ต่อเนื่องใหแ้กน่กัศกึษา         
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ตารางที ่5 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา (ต่อ) 

 

ด้านลกัษณะของการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

9 มกีารจดักจิกรรมดา้น 68 133 165 20 0 3.64 0.82 มาก 
 คุณธรรมและจรยิธรรม (17.62) (34.46) (42.75) (5.18) (0.00)    

 ใหแ้ก่นกัศกึษา         
10 มกีารจดักจิกรรมให ้ 95 107 157 27 0 3.69 0.91 มาก 
 ความรูด้า้นยาเสพตดิให ้ (24.61) (27.72) (40.67) (6.99) (0.00)    

 แก่นกัศกึษา         
 ภาพรวม 3.83 0.44 มาก 
 
 

จากตารางที ่5  ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ในด้านลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.83, 
S.D. = 0.44)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้นักศึกษาได้รบัรู้ข้อมูลอย่างสม ่าเสมอและ
หลากหลายช่องทาง เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.17, S.D. = 0.83) รองลงมาคอื มกีารจดักจิกรรมที่
ส่งเสรมิระบบประชาธปิไตยใหแ้ก่นักศกึษา ( X = 4.15, S.D. = 0.66) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  มี
การจดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และพฒันาสงัคม ในชุมชน ( X = 4.02, S.D. = 0.64) และ
อนัดบัสุดทา้ย คอื มกีารจดักจิกรรมวชิาการในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่นักศกึษา ( X = 3.53, S.D. = 
0.77) 
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ตารางที ่6 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา 

 

ด้านบทบาทหน้าท่ีของ
องคก์ารนักศึกษาและ

สโมสรนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

1 องคก์ารนกัศกึษาและ 73 111 191 11 0 3.63 0.81 มาก 
 สโมสรนกัศกึษามกีาร (18.91) (28.76) (49.48) (2.85) (0.00)    
 วางแผนการด าเนินงาน         
 ดา้นต่างๆ เป็นอย่างด ี         
2 การใชง้บประมาณของ 54 219 113 0 0 3.84 0.64 มาก 
 องคก์ารนกัศกึษาและ (13.99) (59.74) (29.27) (0.00) (0.00)    
 สโมสรนกัศกึษาเกดิ         
 ประโยชน์แก่นกัศกึษา         
 โดยส่วนรวม         
3 คณะกรรมการบรหิาร 87 107 129 56 7 3.54 1.04 มาก 
 องคก์ารนกัศกึษาและ (22.54) (27.72) (33.42) (14.51) (1.81)    
 คณะกรรมการบรหิาร         
 สโมสรนกัศกึษาเป็น         
 ตวัแทนของนกัศกึษา         
 ทีม่บีทบาทใน         
 มหาวทิยาลยั         
4 องคก์ารนกัศกึษาและ 120 74 184 8 0 3.79 0.91 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาเป็นที ่ (31.09) (19.17) (47.67) (2.07) (0.00)    
 พึง่แก่นกัศกึษาไดเ้มือ่ม ี         
 ปญัหาในการจดักจิกรรม         
5 องคก์ารนกัศกึษาและ 106 108 161 11 0 3.80 0.87 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาจดัสรร (27.46) (27.98) (41.71) (2.85) (0.00)    
 งบประมาณแก่ชมรม         
 ต่างๆ ดว้ยความยุตธิรรม         
 ภาพรวม 3.72 0.64 มาก 
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จากตารางที ่6 คา่เฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัของสภาพการจดักิจกรรมนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ในดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนักศกึษาและสโมสรนักศกึษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.72, S.D. = 0.64)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 การใชง้บประมาณขององคก์ารนกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษาเกดิประโยชน์แก่นักศกึษา
โดยส่วนรวม เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.84, S.D. = 0.64) รองลงมาคอื องคก์ารนักศกึษาและสโมสร
นักศกึษาจดัสรรงบประมาณแก่ชมรมต่างๆ ด้วยความยุตธิรรม ( X = 3.80, S.D. = 0.87) 
ส าหรบัอนัดบัที่ 3 คอื  องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาได้เมื่อมี
ปญัหาในการจดักจิกรรม ( X = 3.79, S.D. = 0.91) และอนัดบัสุดท้าย คอื คณะกรรมการ
บรหิารองคก์ารนกัศกึษาและคณะกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษาเป็นตวัแทนของนักศกึษาทีม่ ี
บทบาทในมหาวทิยาลยั ( X = 3.54, S.D. = 1.04) 
 
ตารางที ่7 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านการด าเนินการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

1 มกีารจดัตัง้ชมรม ตาม 83 114 123 66 0 3.55 1.01 มาก 
 ความตอ้งการและความ (21.50) (29.53) (31.87) (17.10) (0.00)    
 สนใจของนกัศกึษา         
2 คณะกรรมการบรหิาร 60 217 95 14 0 3.83 0.72 มาก 
 ชมรมมกีารวางแผนการ (15.54) (56.22) (24.61) (3.63) (0.00)    
 ด าเนินงานในรอบปี         
3 มกีารก าหนดบทบาท 90 169 87 15 25 3.73 1.03 มาก 
 หน้าทีข่องชมรมอย่าง (23.32) (43.78) (22.54) (3.89) (6.48)    
 ชดัเจน         
4 มกีารประชาสมัพนัธ ์ 66 133 155 7 25 3.53 1.00 มาก 
 กจิกรรมทีช่มรมจดั (17.10) (34.46) (40.16) (1.81) (6.48)    
 ทุกครัง้         
5 มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี-่ 69 117 160 40 0 3.55 0.90 มาก 
 ปรกึษาชมรม และอาจารย ์ (17.88) (30.31) (41.45) (10.36) (0.00)    
 ใหค้ าแนะน าในการจดั         
 กจิกรรม         
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ตารางที ่7 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา (ต่อ) 

 

ด้านการด าเนินการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

6 มกีารประเมนิผลการจดั 101 107 140 31 7 3.68 1.00 มาก 
 กจิกรรมชมรมและ (26.17) (27.72) (36.27) (8.03) (1.81)    
 เผยแพร่ใหส้มาชกิ         
 ไดท้ราบ         
7 การจดักจิกรรมชมรม 87 110 143 46 0 3.61 0.96 มาก 
 ไดร้บัความร่วมมอืจาก (22.54) (28.50) (37.05) (11.92) (0.00)    
 สมาชกิชมรมเป็นอย่างด ี         
8 ชมรมไดร้บังบประมาณ 135 54 156 41 0 3.73 1.05 มาก 
 จดัสรรจากสโมสร- (34.97) (13.99) (40.41) (10.62) (0.00)    

 นกัศกึษาอย่างเพยีงพอ         
9 สถานทีใ่นการจดั 101 132 123 30 0 3.78 0.92 มาก 
 กจิกรรมชมรม มคีวาม (26.17) (34.20) (31.87) (7.77) (0.00)    
 เหมาะสมเพยีงพอ         
10 อาจารยท์ีป่รกึษาชมรม 101 86 194 3 2 3.72 0.87 มาก 
 และนกัศกึษา มกีาร

ก าหนดแผนงานชมรม 
(26.17) (22.28) (50.26) (0.78) (0.52)    

 ร่วมกนั         
 ภาพรวม 3.67 0.66 มาก 

 
จากตารางที ่7 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 

การจดัอนัดบัของสภาพการจดักิจกรรมนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
ในด้านการด าเนินการจดักิจกรรมนักศกึษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.67,   
S.D. = 0.66)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 คณะกรรมการบริหารชมรมมีการวางแผนการด าเนินงานในรอบปี  เป็นอันดับ 1     
( X = 3.83, S.D. = 0.72) รองลงมาคอื สถานทีใ่นการจดักจิกรรมชมรม มคีวามเหมาะสม
เพยีงพอ ( X = 3.78, S.D. = 0.92) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่อง
ชมรมอย่างชดัเจน ( X = 3.73, S.D. = 1.06) และอนัดบัสุดทา้ย คอื มกีารประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมทีช่มรมจดัทุกครัง้ ( X = 3.53, S.D. = 1.00) 
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ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ดา้นประโยชน์ในการจดักจิกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านประโยชน์ในการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

1 การเขา้ร่วมกจิกรรม ช่วย 107 200 44 33 2 3.97 0.88 มาก 
 พฒันาทกัษะความ (27.72) (51.81) (11.40) (8.55) (0.52)    
 สามารถเฉพาะตวัและรูจ้กั         
 ตนเองมากขึน้         
2 การเขา้ร่วมกจิกรรมเป็น 79 189 111 7 0 3.88 0.74 มาก 
 การฝึกการท างานร่วมกบั (20.47) (48.96) (28.76) (1.81) (0.00)    
 ผูอ้ื่นเป็นการสรา้ง         
 มนุษยสมัพนัธ ์         
3 การเขา้ร่วมกจิกรรมท า 103 177 57 49 0 3.86 0.95 มาก 
 ใหเ้พิม่พนูความรู ้ (26.68) (45.85) (14.77) (12.69) (0.00)    
 นอกเหนอืจากหลกัสตูร         
4 การเขา้ร่วมกจิกรรมเป็น 49 199 107 31 0 3.68 0.79 มาก 
 การฝึกการเป็นผูน้ าและ (12.69) (51.55) (27.72) (8.03) (0.00)    
 ผูต้ามทีด่ ี         
5 การเขา้ร่วมกจิกรรมท าให ้ 51 220 100 8 7 3.77 0.76 มาก 
 นกัศกึษารูจ้กัการเสยีสละ (13.21) (56.99) (25.91) (2.07) (1.81)    
 เพือ่ส่วนรวม         
6 การเขา้ร่วมกจิกรรมเป็น 60 196 108 22 0 3.76 0.77 มาก 
 การฝึกใหน้กัศกึษา  (15.54) (50.78) (27.98) (5.70) (0.00)    
 มคีวามรบัผดิชอบต่อ         
 ตนเองและสงัคม         
7 การเขา้ร่วมกจิกรรม 88 186 112 0 0 3.93 0.71 มาก 
 ส่งเสรมิประสบการณ์และ (22.80) (48.19) (29.02) (0.00) (0.00)    
 เพิม่พนูทกัษะในการแก ้         
 ปญัหา         
8 การเขา้ร่วมกจิกรรมช่วย 114 171 78 23 0 3.97 0.85 มาก 
 ใหเ้กดิความเขา้ใจและ (29.53) (44.30) (20.21) (5.96) (0.00)    
 ความสามคัคใีนหมูค่ณะ         
9 การเขา้ร่วมกจิกรรมช่วย 88 115 172 11 0 3.72 0.84 มาก 
 เสรมิสรา้งการท างาน (22.80) (29.79) (44.56) (2.85) (0.00)    
 ตามระบอบประชาธปิไตย         
 ภาพรวม 3.84 0.52 มาก 
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จากตารางที ่8 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัของสภาพการจดักิจกรรมนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ในดา้นประโยชน์ในการจดักจิกรรมนกัศกึษา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 3.84, S.D. = 0.52)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 การเขา้ร่วมกจิกรรม ช่วยพฒันาทกัษะความสามารถเฉพาะตวัและรูจ้กัตนเองมากขึน้ 
เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.97, S.D. = 0.88) รองลงมาคอื การเขา้ร่วมกจิกรรมช่วยใหเ้กดิความ
เขา้ใจและความสามคัคใีนหมู่คณะ ( X = 3.97, S.D. = 0.85) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  การเขา้
รว่มกจิกรรมส่งเสรมิประสบการณ์และเพิม่พูนทกัษะในการแก้ปญัหา ( X = 3.93, S.D. = 0.71) 
และอนัดบัสุดท้าย คอื การเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นการฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี ( X = 3.68, 
S.D. = 0.79) 
 
ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

จดัอนัดบัของปญัหาการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร  

 

ปัญหาของการจดักิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

1 การสรา้งแรงจงูใจให ้ 7 204 155 8 12 3.48 0.71 มาก 
 นกัศกึษาเลง็เหน็ความ (1.81) (52.85) (40.16) (2.07) (3.11)    
 ส าคญัของการเขา้ร่วม         
 กจิกรรม         
2 ดา้นงบประมาณค่าใชจ้่าย 7 151 177 51 0 3.29 0.71 มาก 
 ในการจดักจิกรรม (1.81) (39.12) (45.85) (13.21) (0.00)    
3 ระยะเวลาในการจดั 14 166 192 11 0 3.47 0.61 มาก 
 กจิกรรม (3.63) (43.01) (50.52) (2.85) (0.00)    
4 ดา้นอาคาร สถานที ่และ 77 150 159 0 0 3.78 0.75 มาก 
 อุปกรณ์มไีมเ่พยีงพอ (19.95) (38.86) (41.19) (0.00) (0.00)    
5 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 80 156 142 8 0 3.79 0.78 มาก 
 กจิกรรมต่างๆ (20.73) (40.41) (36.79) (2.07) (0.00)    
6 การจดักจิกรรมมผีล 77 160 129 20 0 3.76 0.82 มาก 
 กระทบต่อการเรยีน (19.95) (41.45) (33.42) (5.18) (0.00)    
 การสอน         
7 สถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ 44 174 152 16 0 3.63 0.73 มาก 
 เป็นสดัส่วน (11.40) (45.08) (39.38) (4.15) (0.00)    
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของปญัหาการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

 

ปัญหาของการจดักิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

8 มกีารส ารวจความ 3 197 171 15 0 3.48 0.58 มาก 
 ตอ้งการของนกัศกึษาใน

การจดักจิกรรม 
(0.78) (51.04) (44.30) (3.89) (0.00)    

9 มกีารหารายไดส้นบัสนุน 40 203 128 15 0 3.69 0.70 มาก 
 งบประมาณของโครงการ (10.36) (52.59) (33.16) (3.89) (0.00)    
 ต่างๆ         
10 มปีฏทินิในการจดั 83 158 116 17 12 3.73 0.95 มาก 
 กจิกรรมนกัศกึษา (21.50) (40.93) (30.05) (4.40) (3.11)    
11 มกีารวางแผนในการจดั 66 174 117 29 0 3.71 0.83 มาก 
 กจิกรรมนกัศกึษา (17.10) (45.08) (30.31) (7.51) (0.00)    
12 ความร่วมมอืในการเขา้ 14 34 125 192 21 3.88 0.91 มาก 
 ร่วมกจิกรรมของนกัศกึษา (3.63) (8.81) (32.38) (49.74) (5.44)    
13 ความร่วมมอืของอาจารย ์ 41 132 202 11 0 3.52 0.72 มาก 
 ในการจดักจิกรรม (10.62) (34.20) (52.33) (2.85) (0.00)    
 นกัศกึษา         
14 การประสานงานดา้น 45 151 182 8 0 3.60 0.71 มาก 
 กจิกรรมกบัแผนงานที ่ (11.66) (39.12) (47.15 (2.07) (0.00)    
 เกีย่วขอ้ง         
15 การประเมนิผลในการ 55 155 158 18 0 3.63 0.78 มาก 
 จดักจิกรรมแต่ละประเภท (14.25) (40.16) (40.93) (4.66) (0.00)    
16 ผูบ้รหิารเหน็ความส าคญั 5 162 198 21 0 3.39 0.61 ปาน 
 ของกจิกรรมนกัศกึษา (1.30) (41.97) (51.30) (5.44) (0.00)   กลาง 
17 การเขา้ร่วมกจิกรรมมผีล 45 188 143 8 2 3.68 0.72 มาก 
 กระทบต่อการเรยีนของ (11.66) (48.70) (37.05) (2.07) (0.52)    
 นกัศกึษา         
18 กจิกรรมส่วนใหญ่ เป็น 100 137 147 0 2 3.86 0.81 มาก 
 โครงการเดมิๆ ไมม่คีวาม (25.91) (35.49) (38.08) (0.00) (0.52)    
 หลากหลาย         
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของปญัหาการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

 

ปัญหาของการจดักิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

19 องคก์ารนกัศกึษา และ 87 76 214 9 0 3.62 0.85 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาใหค้วาม (22.54) (19.69) (55.44) (2.33) (0.00)    
 ส าคญัต่อต าแหน่งงาน         
 ดา้นกจิกรรมนกัศกึษา         
 น้อย จงึไมป่ฏบิตัติาม         
 หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย         
 อย่างเตม็ก าลงัความ         
 สามารถ         
20 องคก์ารนกัศกึษาและ 89 135 153 9 0 3.78 0.82 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาขาด (23.06) (34.97) (39.64) (2.33) (0.00)    
 ความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้ง         
 การบรหิารงานจงึไม่         
 สามารถก าหนดต าแหน่ง-         
 งานไดเ้หมาะสมกบั         
 ภารกจิหลกั         
21 องคก์ารนกัศกึษาและ 46 176 149 15 0 3.65 0.73 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาไม ่ (11.92) (45.60) (38.60) (3.89) (0.00)    
 สามารถสรา้งสรรค ์         
 กจิกรรมนกัศกึษาดว้ย         
 ตนเองอนัเนื่องมาจาก         
 โครงสรา้งการบรหิารงาน         
 จากระดบับนสู่ระดบัล่าง         
22 องคก์ารนกัศกึษาและ 25 231 123 7 0 3.70 0.61 มาก 
 สโมสรนกัศกึษาขาด (6.48) (59.84) (31.87) (1.81) (0.00)    
 ความรู ้ความเขา้ใจใน         
 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั         
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี         
 ราชมงคลพระนคร         
23 อาจารยท์ีป่รกึษากจิกรรม 11 243 110 22 0 3.62 0.63 มาก 
 ส่วนใหญ่มภีาระงานสอน (2.85) (62.95) (28.50) (5.70) (0.00)    
 และงานอื่นๆ จงึไม ่         
 สามารถเขา้ร่วมประชุม         
 และไมส่ามารถเขา้ร่วม         
 กจิกรรมของนกัศกึษาได ้         
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 
จดัอนัดบัของปญัหาการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร (ต่อ) 

 

ปัญหาของการจดักิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  

พระนคร 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
X  S.D. 

แปล 
ความ 

24 อาจารยท์ีป่รกึษา 83 165 113 25 0 3.79 0.85 มาก 
 ส่วนใหญ่ ใชว้ธิกีารสัง่การ (21.50) (42.75) (29.27) (6.48) (0.00)    
 มากกว่าการใหค้ าปรกึษา         
 และค าแนะน า         

 ภาพรวม 3.71 0.59 มาก 

 
จากตารางที ่9 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 

การจดัอนัดบัของปญัหาการจดักจิกรรมนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.59)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 ความรว่มมอืในการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.88,  
S.D. = 0.91) รองลงมาคอื กจิกรรมส่วนใหญ่ เป็นโครงการเดมิๆ ไมม่คีวามหลากหลาย  
( X = 3.86, S.D. = 0.81) ส าหรบัอนัดบัที ่3 คอื  ดา้นอาจารยท์ีป่รกึษาส่วนใหญ่ใชว้ธิกีาร 
สัง่การมากกว่าการใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า ( X = 3.79, S.D. = 0.85) และอนัดบัสุดทา้ย  
คอื ดา้นงบประมาณค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม ( X = 3.29, S.D. = 0.71) 
 
ตารางที ่10 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และการ 

 จดัอนัดบัความคดิเหน็ของสภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลพระนคร 

 

สภาพการจดักิจกรรมนักศึกษา X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
อนัดบั 

1 ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนกัศกึษา 3.83 0.44 มาก 2 
2 ดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนกัศกึษา 3.72 0.64 มาก 3 
 และสโมสรนกัศกึษา     
3 ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนกัศกึษา 3.67 0.66 มาก 4 
4 ดา้นประโยชน์ในการจดักจิกรรมนกัศกึษา 3.84 0.52 มาก 1 
 รวม 3.77 0.51 มาก - 
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จากตารางที ่10 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอันดบัของความพึงพอใจสภาพการจดักิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.51)  โดยดา้นประโยชน์ในการจดั
กจิกรรมนักศกึษา เป็นอนัดบั 1 ( X = 3.84, S.D. = 0.52)  รองลงมาคอื ดา้นลกัษณะของการ
จดักจิกรรมนักศกึษา ( X = 3.83, S.D. = 0.44)  ดา้นบทบาทหน้าทีข่ององคก์ารนักศกึษาและ
สโมสรนักศกึษา ( X = 3.72, S.D. = 0.64) และอนัดบัสุดท้าย คอื ด้านการด าเนินการจดั
กจิกรรมนกัศกึษา ( X = 3.67, S.D. = 0.66)   
 
ตอนท่ี 3  ทดสอบสมมตฐิานเพื่อการเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคดิเหน็ของนกัศกึษา 

   ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
   จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะทีศ่กึษา 

 

สมมติฐานท่ี 1 
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจัดกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่11 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของ 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

เพศ จ านวน (X ) (S.D.) t Sig. 

ชาย 196 3.77 0.49 -1.05 0.43 
หญงิ 190 3.74 0.38   

 *p<.05 
 จากตารางที ่11 พบว่า นักศกึษาเพศชายมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 3.77, S.D. = 0.49)  
และนักศกึษาเพศหญงิมคี่าเฉลีย่ ( X = 3.74, S.D. = 0.38) ตามล าดบั จากการทดสอบดว้ย
สถติ ิt-test พบว่า ค่า Sig = 0.43  แสดงว่านักศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อสภาพ
และปญัหาการจดักจิกรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 
 นักศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 
 

ตารางที ่12 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
     ทีม่ต่ีอสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
     พระนคร จ าแนกตามชัน้ปี 

 

ชัน้ปี (X ) (S.D.) 

ชัน้ปีที ่1 4.56 0.48 
ชัน้ปีที ่2 3.85 0.42 
ชัน้ปีที ่3 3.76 0.36 
ชัน้ปีที ่4 3.53 0.29 
ชัน้ปีที ่5 3.77 0.41 
รวม 3.75 0.44 

 
 จากตารางที ่12  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ ( X = 3.75, S.D. = 0.44)  นักศกึษาชัน้
ปีที ่1 มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.48) รองลงมาคอื นักศกึษาชัน้ปีที ่2 ( X = 3.85, 
S.D. = 0.42)  นักศกึษาชัน้ปีที ่5   ( X = 3.77, S.D. = 0.41)  นักศกึษาชัน้ปีที ่3 ( X = 3.76, 
S.D. = 0.36) และนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ( X = 3.53, S.D. = 0.29) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ 
       ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
       ราชมงคลพระนคร  จ าแนกตามชัน้ปี 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4 24.76 6.19 45.96 0.000* 
ภายในกลุ่ม 381 51.31 0.13   

รวม 385 76.07    

 *p<.05 
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 จากตารางที ่13 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ค่า Sig = 0.000  แสดงว่า
นักศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่14 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่คณะกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอสภาพ. 

      และปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
       พระนคร  จ าแนกตามชัน้ปี 
 

ชัน้ปี ( X ) ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 ชัน้ปีที ่5 
ชัน้ปีที ่1 4.56 - -0.710 0.808 1.029 -0.797* 
ชัน้ปีที ่2 3.85  - 0.977 0.319* 0.087 
ชัน้ปีที ่3 3.76   - 0.221* -0.010 
ชัน้ปีที ่4 3.53    - -0.232 
ชัน้ปีที ่5 3.77     - 

 
 จากตารางที่ 14 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วย
วธิกีารทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า นักศึกษาที่มชีัน้ปี ต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อ
สภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1. ชัน้ปีที่ 1 มคีวามคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร น้อยกว่า ชัน้ปีที ่5 

2. ชัน้ปีที่ 2 มคีวามคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากกว่า ชัน้ปีที ่4 

3. ชัน้ปีที่ 3 มคีวามคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากกว่า ชัน้ปีที ่4 
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สมมติฐานท่ี 3 
 นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่15 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของความคดิเหน็ของนักศกึษา 
     ทีม่ต่ีอสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
     พระนคร จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ (X ) (S.D.) 

ศลิปศาสตร ์ 3.76 0.37 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3.83 0.48 
บรหิารธุรกจิ 3.74 0.45 
วศิวกรรมศาสตร ์ 3.73 0.42 
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 3.81 0.44 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 3.75 0.50 
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 3.75 0.47 
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 3.75 0.40 
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3.84 0.45 

รวม 3.75 0.44 

  
จากตารางที ่15  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลี่ย ( X = 3.75, S.D. = 0.44)  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 3.84, S.D. = 0.45) รองลงมาคอื 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี( X = 3.83, S.D. = 0.48)  คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม   ( X = 
3.81, S.D. = 0.44) และคณะทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์( X = 3.73, S.D. = 
0.42) ตามล าดบั 
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ตารางที ่16 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ 
      ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการสภาพและปญัหาการจดักจิกรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
      ราชมงคลพระนคร  จ าแนกตามคณะ 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 8 0.35 0.04 0.21 0.988 
ภายในกลุ่ม 377 75.72 0.20   

รวม 385 76.07    

 *p<.05 
 

 จากตารางที ่16 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ค่า Sig = 0.988  แสดงว่า
นักศึกษาที่มคีณะต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 

 
ตารางที ่17 สรปุการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดั ปฏเิสธสมมตฐิาน 
 กจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  
2 นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดั ยอมรบัสมมตฐิาน 
 กจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  
3 นกัศกึษาทีม่คีณะต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดั ปฏเิสธสมมตฐิาน 
 กจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีแ่ตกต่างกนั  

  

จากตารางที่ 17 ผลสรุปการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า นักศกึษาที่มเีพศ และ คณะที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
ราชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนนักศกึษาที่มชีัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและ
ปญัหาการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
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ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการรวบรวมและสรปุความคดิเหน็จากขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended)  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพในการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร  สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่18 ขอ้เสนอแนะ จากขอ้ค าถามปลายเปิดของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมของ 
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะ จ านวน 

ลกัษณะของการจดั ควรจดักจิกรรมดา้นวชิาการทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 6 
กจิกรรม ควรมกีจิกรรมทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน TQF 4 
 ควรมกีารจดักจิกรรมทีต่รงกบัความตอ้งการของนกัศกึษา 2 
บทบาทหน้าทีข่อง องคก์ารนกัศกึษา และคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาของแต่ละคณะ 7 
องคก์ารนกัศกึษา ไม่ควรเป็นบุคคลกลุ่มเดยีว  
และสโมสรนกัศกึษา ควรปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ฯ ทีไ่ดร้บัอย่างเตม็ศกัยภาพ 4 
 ควรมกีารจดัการประชมุอย่างสม ่าเสมอเพื่อตดิตามการปฏบิตังิาน 2 
 และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  
การด าเนินการจดั ควรมกีารเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หห้ลากหลายช่องทาง 8 
กจิกรรมนกัศกึษา ควรมกีารเพิม่พืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมเพื่อนกัศกึษาทุกศนูยใ์ห ้ 5 
 เพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษาแต่ละชัน้ปี 3 
 ควรมกีารส ารวจความตอ้งการของนกัศกึษาในการจดักจิกรรมแต่ 2 
 ละประเภท  
ประโยชน์ในการจดั ควรมกีารสรา้งแรงจงูใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมนกัศกึษา 4 
กจิกรรมนกัศกึษา ควรมกีารสรา้งทศันคตทิีด่ใีหก้บันกัศกึษาในการเขา้รว่มกจิกรรม 3 
 รวมถงึเน้นถงึประโยชน์ในการเขา้ร่วมกจิกรรมของนกัศกึษา  
 ควรมกีารประชาสมัพนัธถ์งึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมนัน้ๆ 2 
 เพื่อใหน้กัศกึษาเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเขา้ร่วมกจิกรรม  
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บทท่ี 5 
 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจยัเรื่อง “สภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาปญัหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครและเปรยีบเทยีบสภาพการจดักจิกรรมนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี และคณะที่ศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
จ านวน 386  คน  จากนั ้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประเมนิผลหาค่าทางสถติต่ิอไป 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิ 
เป็นรอ้ยละ 50.78  โดยเป็นชัน้ปีที่ 4  คดิเป็นรอ้ยละ 36.27  คณะบรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ  
31.35  

2. สภาพการจดักจิกรรมนกัศกึษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือ่พจิารณาราย 
ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นประโยชน์
ในการจดักจิกรรมนักศกึษา อยู่ในล าดบัที ่1  มคี่าเฉลีย่ 3.84  ส่วนรองลงมาคอื ดา้นลกัษณะ
ของการจดักิจกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลี่ย 3.83  และด้านบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา มคี่าเฉลี่ย 3.72  ส าหรบัด้านการด าเนินการจดักิจกรรมนักศึกษา มี
ค่าเฉลีย่ 3.67  อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
3.2 นกัศกึษาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
3.3 นกัศกึษาทีม่คีณะต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาถึงสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหา
การจดักิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เนื่องจากโดยรวมไมว่่าจะเป็นดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา ดา้นบทบาทหน้าทีข่อง
องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมนักศึกษา และด้าน
ประโยชน์ในการจดักจิกรรมนักศกึษา ทุกด้าน เป็นกจิกรรมที่จะช่วยให้นักศกึษาได้รบัความรู ้
ประสบการณ์ ทกัษะในการท างานและการด ารงชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างดแีละมคีวามสุข และ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนานักศึกษาทัง้ด้านสติปญัญา 
ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพี โดยปลูกฝงั
คุณธรรม จรยิธรรม และพฒันาบุคลกิภาพของนักศกึษาให้มคีวามสมบูรณ์  ซึ่งสอดคล้องกบั
การวจิยัของ พรพมิพ์  สารกัษ์  (2555) ความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นกฬีา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
ประกอบดว้ยนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงัปีการศกึษา 2555  
จ านวน 662  คน ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั เหน็ดว้ยกบัการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

 ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายขอ้อยู่
ในระดบัมาก เนื่องจากลกัษณะของการจดักิจกรรมนักศึกษาจะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา มทีัง้กิจกรรมในหลกัสูตร (Class Activities)  กิจกรรมเสรมิ
หลกัสูตร (Extra Curriculum Activities)  หรอืกจิกรรมนอกหลกัสูตร (Extra Class Activities) 
ซึง่กจิกรรมทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะช่วยส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเกดิประสบการณ์ ทกัษะในการเรยีน 
การท างาน หรอืแม้กระทัง่การด ารงชำ วติร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างดี สอดคล้องกบัการวจิยัของ
ปทัมา  ปานบุญหอ้ม (2555) การบรหิารงานกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล อ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ จ านวน 219 คน ผลการวจิยั 
พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากร เกีย่วกบัการบรหิารกจิการนักศกึษา โดยภาพรวม มคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ดา้นบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศกึษาและสโมสรนักศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และรายข้ออยู่ในระดับมาก  เนื่ องจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  องค์การ
นักศึกษา หรอื สโมสรนักศึกษา เป็นกลุ่มนักศกึษาในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษา ที่
มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละสถาบัน โดยภาพรวมแล้วองค์การนักศึกษาถือเป็น
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ศูนยก์ลางของนักศกึษาในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของนักศกึษาในมหาวทิยาลยั  ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนงานกจิกรรม การจดัสรรงบประมาณแก่ชมรมต่างๆ ด้วยความยุตธิรรม การ
เป็นทีพ่ึง่แก่นกัศกึษาไดเ้มื่อมปีญัหาในการจดักจิกรรม สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ปทัมา  ปาน
บุญห้อม (2555) การบรหิารงานกิจการนักศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 219 คน ผลการวจิยั พบว่า ความ
คดิเหน็ของบุคลากร เกี่ยวกบัการบรหิารกจิการนักศกึษา โดยภาพรวม มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
 

ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนักศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก เนื่องจากวตัถุประสงค์หลกัของการด าเนินการจดักิจกรรมเน้นประสทิธภิาพและ
พฒันาศักยภาพของนักศึกษา  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  จะท าให้นักศึกษาตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองในสถานะต่างๆ เป็นการฝึกฝนการใชส้ทิธเิสรภีาพ และการปกครอง
ตนเองในระบอบประชาธปิไตย โดยฝึกและปลูกฝงันิสยัให้มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม มี
ความเคารพสทิธหิน้าที่ และเสรภีาพของผู้อื่น ดงัระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร ว่าดว้ยกจิกรรมนักศกึษา พ.ศ. 2552 สอดคลอ้งกบัการวจิยัของสุกขะสะหวาด วงหา
จกั (2552)   ปญัหาและแนวทางการด าเนินงานกจิการนักศกึษาวทิยาลยัครปูากเซ สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บรหิาร จ านวน 48 คน 
ครผููส้อน 58 คน และนกัศกึษา 274 คน รวม 380 คน ผลการวจิยั พบว่า ปญัหาการด าเนินงาน
กจิการนกัศกึษาของวทิยาลยัครปูากเซโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ดา้นประโยชน์ในการจดักจิกรรมนักศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายขอ้อยู่
ในระดบัมาก เนื่องจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้ก าหนดให้มกีารจดั
กจิกรรมนกัศกึษาเป็นอกีภาระหนึ่งทีม่คีวามส าคญัยิง่ ซึง่จะช่วยพฒันานักศกึษานอกเหนือจาก
การจดัการศกึษาในชัน้เรยีน โดยการจดัการศกึษาในชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีวนัน้ ไม่สามารถ
ช่วยสรา้งให้นักศกึษาเป็นบณัฑติที่สมบูรณ์ได้ สำ านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จงึได้
ก าหนดกรอบการจดักจิกรรมนกัศกึษาออกเป็น 5 ดา้นทีทุ่กมหาวทิยาลยัพงึปฏบิตั ิคอื 

1. ดา้นวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
2. ดา้นกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3. ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
4. ดา้นเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
5. ดา้นส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
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ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของพรพมิพ ์ สารกัษ์  (2555) ความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อ
การเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ใน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกฬีา ดา้นศลิปวฒันธรรม ดา้นวชิาการ ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์  กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยันี้ ประกอบด้วยนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงั   
ปีการศกึษา 2555  จ านวน 662  คน  ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั เหน็ด้วยกบัการเข้าร่วมกิจกรรมนักศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก 
 

 ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการจดักจิกรรมนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี และคณะที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มเีพศและคณะ
ต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อสภาพและปญัหาการจดักิจกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร ไม่แตกต่างกนั  นักศกึษาที่มชี ัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหา
การจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการ
วจิยัของ พรพมิพ ์ สารกัษ์ (2555) ความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน 4 ด้าน  ผลการวิจัยพบว่า 
นักศกึษาที่ศกึษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเหน็ของนักศกึษาต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัที่พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นลกัษณะของการ
จดักจิกรรมนกัศกึษา ควรมกีารเพิม่กจิกรรมดา้นวชิาการทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ใหค้รอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ด้านบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
องคก์ารนักศกึษาและคณะกรรมการสโมสรนักศกึษาของแต่ละคณะไม่ควรที่จะเป็นบุคคลกลุ่ม
กนั และควรมกีารจดัประชุมอย่างสม ่าเสมอเพื่อตดิตามการปฏบิตังิานและแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายช่องทาง เพิม่พืน้ทีใ่นการจดักจิกรรม และส ารวจความต้องการของนักศกึษาในการ
เขา้ร่วมกจิกรรมแต่ละประเภท และด้านประโยชน์ในการจดักจิกรรมนักศกึษา ควรมกีารสรา้ง
แรงจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาและสรา้งทศันคติที่ดใีห้กบันักศกึษาในการเขา้ร่วม 
กจิกรรมรวมถงึเน้นถงึประโยชน์ในการเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศกึษา ซึง่ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ 
ดงันี้ 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรก าหนดวฒันธรรมในการพฒันากจิกรรมนกัศกึษาใหช้ดัเจน ผูบ้รหิาร อาจารย ์ 

บุคลากร รวมถึงนักศึกษา มคีวามเข้าใจในคุณค่าและตระหนักถึงความส าคญัของกิจกรรม
นกัศกึษา 

2. ควรมกีารจดัท าการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร 
งานกจิกรรมต่างๆ ใหง้านประสบความเสรจ็ภายใต้การตดัสนิใจ งบประมาณ การก าหนดเวลา 
และลดการเกดิปญัหาใหล้ดน้อยลง ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

3.  ควรมกีารจดัท า Transcript Activities เพื่อเป็นตวัช่วยใหมส่ าหรบันกัศกึษา ใน 
การเก็บขอ้มลู ประวตัริ่วมกจิกรรมทัง้ใน-นอกมหาวทิยาลยั เพิม่โอกาสบณัฑติจบใหม่ หางาน
ท างา่ยขึน้ 
 
 ข้อเสนอแนะปฏิบติัการ 
 จากผลการวจิยัที่พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อสภาพและปญัหาการจดักจิกรรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เพื่อใหก้ารพฒันาการ
จดักจิกรรมในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการ
ของนกัศกึษา ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 
 

ดา้นลกัษณะของการจดักจิกรรมนักศกึษา ควรท าความเขา้ใจร่วมกบันักศกึษาถงึการ
จดักจิกรรมที่มลีกัษณะหลากหลายตรงกบัความต้องการของนักศกึษา ส ารวจความต้องการ
เบือ้งตน้ของนกัศกึษาในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 

ดา้นบทบาทหน้าที่ขององค์การนักศกึษาและสโมสรนักศกึษา ควรมกีารฝึกภาวะการ
เป็นผู้น านักศึกษาที่ด ีผู้ตามที่ดใีนองค์การนักศกึษา ซึ่งจะเป็นการเรยีนรู้ตามครรลองระบบ
ประชาธิปไตย รวมทัง้สร้างเครือข่ายในแต่ละสโมสรแต่ละคณะ การจัดท ากิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีเช่น กจิกรรมรบัน้องรวมเชงิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

 

ดา้นการด าเนินการจดักจิกรรมนักศกึษา ควรมกีารศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ศกึษาปจัจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการจดักจิกรรม 

 

ด้านประโยชน์ในการจดักิจกรรมนักศึกษา ควรสร้างทศันคติที่ดีให้กับนักศึกษา
ตระหนักถงึการออกไปประกอบอาชพีทีเ่จรญิก้าวหน้านัน้ จะต้องมทีัง้ความด ีความเก่ง ความ
รบัผดิชอบต่อส่วนรว่ม  
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 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรมกีารศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างๆ 
2. ควรศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรงุรปูแบบการจดักจิกรรมนกัศกึษาของ 

มหาวทิยาลยัใหต้รงตามกรอบการจดักจิกรรมนกัศกึษา TQF 
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