
 
 

ส ำรวจกำรรบัรูแ้ละควำมพงึพอใจของกำรใชร้ะบบทรำนสครปิตก์จิกรรม 
ของนกัศกึษำและบุคลำกรมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

 
Survey the Perception and Satisfaction of Usage Activity Transcript of  

Student and Staff in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
 
 
 

มนสกิำร   ชยัวบิูลยผ์ล 
 

ทศัวรรณ   อูย้ง้ 

 
 
 
 

 
งำนวจิยันี้ไดร้บัทนุสนบัสนุนจำกงบประมำณเงนิรำยได ้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
กองพฒันำนกัศกึษำ ส ำนกังำนอธกิำรบด ี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

 



ช่ือเรื่อง : ส ำรวจกำรรบัรู้และควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบทรำนสคริปต์กิจกรรมของ

นักศึกษำและบคุลำกร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

คณะผูวิ้จยั : 1. นำงสำวมนสิกำร ชยัวิบลูยผ์ล 

 2. นำงสำวทศัวรรณ อู้ย้ง  
 

ปี พ.ศ. : 2558 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรบัรู้และความพงึพอใจของการใช้ระบบ 
ทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคในการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพฒันา โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
จากนกัศกึษา ชัน้ปีที ่1 ทัง้ 9 คณะ ทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2557 จ านวน 
367 คน และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาทัง้ 9 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร จ านวน 27 คน รวมจ านวน 394 คน  เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามส ารวจการรบัรู้และความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์
กจิกรรมของนักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) แบบให้เลอืกตอบ 1 ค าตอบ จากหลายตวัเลอืก (Multiple 
Choice Question) แบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และขอ้ค าถามปลายเปิด (Open 
Ended) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อการวเิคราะห์ทางสถติ ิ (SPSS) 
หาค่าสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ขอ้มูลแจกแจงความถี่ (Frequency) รอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าสถติิ
เชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ค่า t-test และ One-Way ANOVA และวเิคราะหส์รุปแบบ
อุปนยั (Analysis Method) โดยผลการศกึษาสามารถสรปุได ้ดงันี้ 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย       
คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 เป็นนักศกึษาปรญิญาตรหีลกัสูตร 4 – 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 84.2 ส่วนใหญ่
สงักดัคณะบรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 38.4  ส าหรบับุคลากรใชต้วัอย่างแบบเจาะจง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 และสงักดัคณะคดิเป็นรอ้ยละ 11.1 ในภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มสีถานภาพเป็นนักศึกษา คดิเป็นร้อยละ 93.1 และสงักัดคณะบรหิารธุรกิจ     
คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 



2. ระดบัความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 52.71 โดยหวัข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 – 5 ปี จะต้องเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ากี่กจิกรรม และ
มชีัว่โมงกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่ากี่ชัว่โมง มผีู้ตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 67.6  ส าหรบับุคลากร 
ส่วนใหญ่ตอบถูก คดิเป็นรอ้ยละ 64.08 โดยหวัขอ้ทีต่อบถูกมากทีสุ่ด คอื นักศกึษาสามารถเขา้
รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ดบา้ง มผีูต้อบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 96.3 และในภาพรวมของ
นักศกึษาและบุคลากร ส่วนใหญ่ตอบถูก คดิเป็นร้อยละ 53.48 โดยหวัขอ้ที่ตอบถูกมากที่สุด 
คอื นกัศกึษาสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรไดจ้ากทีใ่ดบา้ง มผีูต้อบถูก คดิเป็นรอ้ยละ 
69.3 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
อยู่ในล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร         
มคี่าเฉลีย่ 4.13 และดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลีย่ 4.03 อยู่ในล าดบัสุดทา้ย 
ส าหรบัความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิ
หลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั
มาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
อยู่ในล าดบัที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนรองลงมาคือ ด้านประโยชน์ของกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร    
มคี่าเฉลีย่ 4.07 และดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลีย่ 3.96 อยู่ในล าดบัสุดทา้ย 
และในภาพรวมของนกัศกึษาและบุคลากร มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านโครงสร้าง
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร อยู่ในล าดบัที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนรองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของ
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร มคี่าเฉลีย่ 4.12 และดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลี่ย 
4.02 อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของ
นักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตาม เพศ หลกัสูตร 
สงักดัคณะ และสถานภาพ พบว่า นักศึกษาที่มเีพศต่างกัน และสงักัดคณะต่างกัน มีความ    
พึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูต ร) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั และนักศกึษาที่มหีลกัสูตรต่างกัน มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครไม่แตกต่างกัน  ส าหรับบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ      
ทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       



ไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที่มสีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์
กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แตกต่างกัน  
นอกจากนัน้นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ   
ทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แตกต่างกนั 

5. ขอ้เสนอแนะ นักศกึษาและบุคลากรมกีารรบัรูถ้งึการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม
มากกว่าครึ่ง และมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณารายดา้น และขอ้เสนอแนะแลว้ ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
ยงัมคีวามต้องการที่จะปรบัลดจ านวนชัว่โมงกจิกรรม จ านวนกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรในแต่ละ
หลกัสูตรการศกึษาที่ต้องเขา้ร่วมให้มสีดัส่วนที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อการเรยีนด้านวชิาการ 
อีกทัง้กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัและคณะด าเนินการในปจัจุบนัไม่สามารถรองรบันักศึกษาได้
เพยีงพอ กจิกรรมไม่มคีวามหลากหลาย และดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษาที่ควรจะ
เพิม่การประชาสมัพนัธท์ีม่อียูใ่หม้ากขึน้ ควรมจี านวนเครื่องมอืในการบนัทกึจ านวนกจิกรรมให้
เพียงพอ ตลอดจนระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาให้มีความเสถียร มีความแม่นย า          
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น เพื่อให้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีารพฒันาด้านคุณภาพและประสทิธภิาพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ปีระสทิธผิลทีด่ ี
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ABSTRACT 
 

**************************** 
 

 The objectives of this research are to study perception and satisfaction of 
using activity transcript of RMUTP students and staffs and study troubles and 
problems, recommended and guidelines for improving activity transcript by doing 
the random sampling of 394 persons including of 367 RMUTP students one-year 
levels from 9 faculties in 2557 semester who are studying bachelor degree and 27 
RMUTP staffs from 9 faculties. Tools for collecting data are questionnaires on 
perception and satisfaction of activity transcript by choosing one answer from 
multiple choices with 5 rating scales and Open Ended questions. Analyzing data by 
using ready-made computer program SPSS for descriptive statistic; frequency, 
percentile, mean, standard deviation, and inferential statistics; t-test, One-way 
ANOVA, and analysis method. All test statistics is statistically significant at 0.05 
levels. The results can be summarized as follows: 
 1. General information of answerers discovered that most students are male 
= 56.7% studying in 4 - 5 years curriculum bachelor degree = 84.2% and most 
students are faculty of Business Administration = 38.4%. Staff using specific 
questionnaires discovered that most staffs are female = 51.9% and to be under 
faculty = 11.1%. All of answerers status are students = 93.1% and students under 
faculty of Business Administration = 36.5%  

2. Basic knowledge of Activity Transcript are discovered that most students   
= 52.71% are correct. The topic that most students got correct answer is Item 2) 
“Number of activities and number of hours activities of students who are studying in   



4 - 5 years curriculum bachelor degree must attend?” = 67.6%. Most of staffs            
= 64.08% are correct. The topic that most staffs got correct answer is Item 6) “What 
kind of sources that students can attend activities?” = 96.3%. All of answerers 
(students and staffs) = 53.48% are correct and the topic that most got correct answers 
is Item 6) “What kind of sources that students can attend activities?” = 69.3%. 
 3. Satisfaction of students towards Activity Transcript of RMUTP when 
considering side by side discovered high average is structure of Activity Transcript    
= 4.13 and moderation is benefit of Activity Transcript = 4.13 and low average is 
student activity information system of Activity Transcript = 4.03. Satisfaction of staffs 
towards Activity Transcript of RMUTP when considering side by side discovered high 
average is structure of Activity Transcript = 4.08 and moderation is benefit of Activity 
Transcript = 4.07 and low average is student activity information system of Activity 
Transcript = 3.96. Satisfaction of answerers (students and staffs) towards Activity 
Transcript of RMUTP when considering side by side discovered high average is 
structure of Activity Transcript = 4.13 and moderation is benefit of Activity Transcript 
= 4.12 and low average is student activity information system of Activity Transcript  
= 4.02.  
 4. Comparison of average scores for the satisfaction of using Activity 
Transcript of RMUTP students and staffs classified by sex, curriculum, faculties and 
status discovered that students with different sex and faculties were satisfied 
towards Activity Transcript of RMUTP is different. Students with different curriculum 
were satisfied toward Activity Transcript of RMUTP is not much different. Staffs are 
different sex were satisfy towards Activity Transcript of RMUTP is not much different. 
Staffs from different faculties were satisfied towards Activity Transcript of RMUTP is 
different. In addition, students and staffs with different status were satisfied towards 
Activity Transcript of RMUTP is different. 

5. Suggestion: students and staffs more than half were perception of using 
Activity Transcript and overview of satisfaction toward Activity Transcript is high 
level. However when considering side by side and suggestion discovered structure of 
Activity Transcript is also decrease number of activities and number of hours activities 
in each curriculum for suitable structure and not impact to education. In addition, 
presently activities created by faculties and university is not much sufficient and 



varieties for students. Student activity information system should be more promoted 
and adequate equipment for record number of activities is required. Moreover 
Student activity information system should be more stable, accurate and efficiency 
for Activity Transcript of RMUTP to continuously maintain development of better 
quality and effectiveness. 
 

**************************** 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจยันี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณายิ่งจากนางประดิษฐา นาครกัษา 
ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา 
ชึแ้นะน าแนวทาง ใหก้ารวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีคณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูมา ณ ทีน่ี้ 

ขอขอบพระคุณ นางสาวมลัลกิา วรีะสยั หวัหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
กองพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่ให้ความกรุณาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจยัและให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมอืในการวจิยั ตลอดจน
ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อคณะผูศ้กึษา เพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์มากขึน้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เป็น
ผูส้นบัสนุน และเป็นผูอุ้ดหนุนทุนวจิยัในครัง้นี้ 
 

 

มนสกิาร ชยัวบิลูยผ์ล 

ทศัวรรณ อูย้ง้ 
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69 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัถือเป็นสถานศกึษาที่ส าคญั เป็นแหล่งให้ความรูท้ี่หลากหลาย

สาขาวชิาชพี มภีารกจิหลกัในการผลติบณัฑติที่มคีุณภาพออกสู่สงัคม มหาวทิยาลยัมขีอบข่าย

การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลกัหลายประการที่ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานพฒันา

นักศกึษา และบณัฑติให้เป็นคนด ีคนเก่ง มทีกัษะในการด ารงชวีติที่ด ีเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่มี

คุณค่า สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณลักษณะ          

อนัพงึประสงค์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งการด าเนินงานในปจัจุบนัแม้ว่าจะมหีลกัสูตรด้านวชิาการที่

ก าหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว        

แต่การศึกษาด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอที่จะท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะ        

พงึประสงค ์และตรงตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัต้องมี

การจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพนักศกึษานอกชัน้เรยีน เพื่อเป็นการเสรมิเตมิเตม็คุณสมบตัต่ิางๆ 

ของนกัศกึษา ซึง่ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการท ากจิกรรมนักศกึษานัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น และ

เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชวีติในอนาคตค่อนขา้งมาก เนื่องจากสงัคมทุกวนัน้ีไม่ต้องการเพยีงแต่ 

คนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทัง้ความรู้ทางวิชาการ 

วิชาชีพ และประสบการณ์ชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑติที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปว่า     

ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ท าให้ได้รบัประโยชน์ที่มคีุณค่ามากมายหลายประการ 

ได้แก่ โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น การค้นพบ และรู้จ ักศักยภาพของตนเองมากขึ้น 

ความสามารถในการบรหิารเวลา ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น  การมพีัฒนาการ

ทางด้านบุคลกิภาพ การรู้จกัและเข้าใจค าว่า บทบาท (จรีวฒัน์ วรีงักร, 2542)  ดงันัน้กิจกรรม

นักศกึษาทุกกจิกรรมไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมในหลกัสูตร (Class Activities) กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

(Extra Curriculum Activities) หรอืกจิกรรมนอกหลกัสูตร (Extra Class Activities) จงึถอืเป็น  

การใหก้ารศกึษาแก่นกัศกึษาและช่วยใหน้ักศกึษาไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ ทกัษะในการท างาน

และการด ารงชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างดแีละมคีวามสุข 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในแต่ละครัง้  นักศึกษาถือเป็นหัวใจของ        

การด าเนินกจิกรรม หากแต่ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานดา้นกจิกรรมเพื่อพฒันานักศกึษาที่
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ผ่านมา มกัพบอุปสรรคจากการที่นักศึกษาไม่เขา้ร่วมกจิกรรม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมน้อยกว่า

เป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ กิจกรรมขององค์การ

นกัศกึษา และสโมสรนักศกึษา ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้ักศกึษาเกดิทกัษะในการเป็นผูน้ า 

และผูต้ามทีด่ ีเกดิทกัษะการท างานเป็นทมี การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการมจีติอาสา 

เพราะกิจกรรมเหล่านี้ จะต้องอาศยันักศึกษาที่พร้อมจะเสียสละเวลาส่วนตัวมาท างานเพื่อ

ส่วนรวม อีกทัง้นักศึกษาต้องรู้จกัการแบ่งเวลาเพื่อให้การเรยีน และการท ากิจกรรมประสบ

ผลส าเรจ็ควบคู่กนั เป็นต้น  รวมถงึกจิกรรมของกองพฒันานักศกึษา และฝ่ายกจิการนักศกึษา

ของคณะต่างๆ ด้วย ซึ่งมักประสบปญัหาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้การด าเนินงานขาด

ประสิทธิภาพ และผลการด าเนินงานขาดประสิทธิผลที่ดี  อีกทัง้ กระทบต่องบประมาณ 

กจิกรรม และการวดัประเมนิผลที่ก าหนดไว้  ตลอดจนไม่สามารถส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ 

และสร้างเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักศึกษาได้เท่าที่ควร กอปรกบัการไม่มรีะบบ 

การเขา้ร่วมกจิกรรมที่ชดัเจน มเีพยีงการขอความร่วมมอืจากคณะในการส่งตวัแทนนักศกึษา

เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ และไม่มกีารรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา           

ทัง้กจิกรรมภายใน และกจิกรรมภายนอกอย่างเป็นระบบ จงึท าใหก้ารด าเนินงานทีผ่่านมาต้อง

พบกบัปญัหาอุปสรรคอยูเ่ป็นประจ า 

จากสภาพปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะทีป่ฏบิตังิานกองพฒันานักศกึษาเลง็เหน็ถงึ

อุปสรรค ในการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ จงึมแีนวคดิทีจ่ะหาวธิกีารปรบัปรุง แก้ไขปญัหาดงักล่าว 

โดยเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การจดัการปญัหาของมหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่

ประสบปญัหาในรูปแบบเดียวกันมาเป็นต้นแบบ (Model) ในการจัดการปญัหา ซึ่งได้แก่ 

แนวคดิในการจดัท าทรานสครปิตก์จิกรรม (Activity Transcript)   

ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัได้เริม่ใช้กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร (ทรานสครปิต์กิจกรรม) ให้แก่

นักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศกึษา 

2557 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ส่งผลใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาการรบัรู้ และความพงึพอใจ

ของการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  

ราชมงคลพระนคร และน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันากจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

(ทรานสครปิตก์จิกรรม) ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อการพฒันานกัศกึษาต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องโครงกำรวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการรบัรู้ของการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) 

ของนกัศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) 

ของนกัศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3. เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ

หลกัสูตร) และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรม

เสรมิหลกัสตูร) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

1. นักศกึษาที่มเีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั 

2. นกัศกึษาทีม่หีลกัสตูรต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั 

3. นกัศกึษาทีม่สีงักดัคณะต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั  

4. บุคลากรที่มเีพศต่างกันมคีวามพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั 

5. บุคลากรทีม่สีงักดัคณะต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั 

6. สถานภาพต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรม

เสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ขอบเขตในการศึกษาการรบัรู้ และความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์

กจิกรรมของนกัศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็น 

ขอบเขตของเน้ือหำ 
การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาการรบัรู้ และความพงึพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์

กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใน 3 ด้าน 
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ได้แก่  1.ด้านโครงสร้างกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร  2.ด้านระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา     
3.ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ตลอดจนศกึษาปญัหา อุปสรรค ในการใชก้จิกรรม
เสรมิหลกัสตูร (ทรานสครปิตก์จิกรรม) 
 

ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1.1 เพศ 
1.2 สถานภาพ 
1.3 หลกัสตูร 
1.4 สงักดัคณะ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรบัรู้ และความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์
กจิกรรมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ม ี3 ด้าน 
ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
2.2 ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 
2.3 ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
นักศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 

4,473 คน และบุคลากรฝา่ยกจิการนกัศกึษาในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะละ 3 คน จ านวน 9 คณะ ไดแ้ก่ 

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

 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการระหว่าง เดอืนตุลาคม พ.ศ.2557 ถงึ เดอืนกนัยายน 

พ.ศ.2558 
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
การศึกษาในครัง้นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรบัรู้และความพึงพอใจของการใช้

ระบบทรานสครปิต์กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร เพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัระหว่างผูว้จิยัและผูอ่้าน จงึก าหนดนิยามศพัท ์ดงันี้ 
 

กำรรบัรู้ หมายถึง การเลือก รวบรวม และให้ความหมายแก่สิ่งได้รบัรู้ ต่อการใช้
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล     
พระนคร  
 

ควำมพึงพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์
กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใน 3 ดา้น 

1. ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่ าคญัของกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมมหาวทิยาลยั  2.กิจกรรม
พฒันานกัศกึษาสู่การเป็นบณัฑติพงึประสงค ์ 3.กจิกรรมเลอืกเสร ี

2. ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา หมายถงึ ระบบบนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตรของนักศกึษา และรวบรวมขอ้มูลการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
หลกัฐานในการออกใบรบัรองการเขา้รว่มกจิกรรมเมือ่ส าเรจ็การศกึษา 

3. ด้านประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร หมายถงึ ผลดทีี่ได้มาจากการรวบรวม
ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรนักศึกษา ในรูปแบบใบรบัรองการเข้าร่วมกิจกรรม   
ซึง่น าไปใชป้ระโยชน์อื่นๆ ภายหลงัจบการศกึษาต่อไป 
 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน      
ชัน้เรยีน ซึ่งมหาวทิยาลยัและคณะด าเนินการขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการพฒันา ด้านวชิาการและวิชาชีพ   
การบ าเพญ็ประโยชน์ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนกฬีา
และนนัทนาการ เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์และเสรมิสรา้ง
ความเป็นคนเก่ง คนดแีก่นกัศกึษา 
 

นักศึกษำระดับปริญญำตรี หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2557 ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

บุคลำกรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ หมายถงึ ผู้ปฏบิตัิหน้าที่ให้บรกิาร หรอืปฏบิตังิาน
เกี่ยวเนื่องกับงานกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาในสงักัดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   
พระนคร 
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คณะ  หมายถงึ คณะในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทัง้ 9 คณะ 
ดงันี้  

1. คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 

2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์

3. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน   

4. คณะบรหิารธุรกจิ 

5. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

6. คณะวศิวกรรมศาสตร ์

7. คณะศลิปศาสตร ์

8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบถึงระดบัการรบัรู้การใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิ

หลกัสตูร) ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2557 และบุคลากรฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

2. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรม 

เสริมหลักสูตร) ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และบุคลากร    

ฝา่ยกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนครใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

หน่วยงำนท่ีน ำผลกำรวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      

ราชมงคลพระนคร 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษาวจิยัในครัง้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของ  

การใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรมของนักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     

พระนคร โดยผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มดีงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรู ้
2. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 
3. ขอ้มลูพืน้ฐานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
4. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 
1. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรู้ 
ความหมาย 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการรบัรู ้หมายถงึ 

ยนืยนัว่ารู้, รบัว่ารู้, รบัผดิชอบ, มกัใช้ในความปฏเิสธ เช่น ลูกไปท าผดิ พ่อแม่จะไม่รบัรู้ได้

อย่างไร 

ณฐัภร อนิทุยศ (2556, หน้า 193) ไดใ้หค้วามหมายของการรบัรู ้(perception) หมายถงึ 

ขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องจากการรูส้กึ (sensation) ในกระบวนการเกดิพฤตกิรรม โดยการรูส้กึ

จะเป็นเพยีงการรบัสมัผสัสิง่เรา้ผ่านอวยัวะรบัสมัผสัต่างๆ ซึง่จะแปลงการกระตุ้นจากสิง่เรา้เป็น

กระแสประสาทต่อโดยเซลล์ประสาทไปสู่ไขสันหลงั สู่สมอง ต่อจากนัน้จะเป็นหน้าที่ของ    

“การรบัรู”้ ซึง่จะเป็นกระบวนการเลอืก การรวบรวมและการใหค้วามหมายแก่สิง่เรา้ทีม่ากระตุ้น

นัน้ว่าคอือะไร หรอืเป็นการใหค้วามหมายแก่สิง่แวดลอ้มนัน่เอง ซึง่การรบัรูน้ี้เ ป็นกระบวนการ

ทางการคดิทีซ่บัซอ้นและตอ้งอาศยัประสบการณ์เดมิหรอืความรูเ้ดมิเป็นอยา่งมาก 

การรบัรู ้(Perception) หมายถงึ การแปลความหมายจากการสมัผสั โดยเริม่ตัง้แต่  
การมีสิ่งเร้ามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทัง้ห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมอง           
เพื่อการแปลความ 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมา สามารถสรุปความหมายของ “การรบัรู้” ใน
การศึกษาครัง้นี้ว่า เป็นกระบวนการเลอืก รวมรวบ และให้ความหมายแก่สิง่เร้า ที่มาสมัผสั 
โดยอาศยัความรูเ้ดมิมาตคีวาม 
 

กระบวนการของการรบัรู้ 
เป็นกระบวนการทีค่าบเกีย่วกนัระหว่าง เรื่องความเขา้ใจ การคดิ การรูส้กึ (Sensing) 

ความจ า (Memory) การเรยีนรู ้(Learning) การตดัสนิใจ (Decision making) 
 

กระบวนการของการรบัรู ้เกดิขึน้เป็นล าดบัดงันี้ 
 

Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 
 

สิง่เร้าไม่ว่าจะเป็นคน สตัว์ สิง่ของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรยี์ ท าให้เกิดการ
สมัผสั (Sensation) และเมื่อเกดิการสมัผสับุคคล จะเกดิมอีาการแปล การสมัผสัและมเีจตนา 
(Conation) ทีจ่ะแปลสมัผสันัน้  การแปลสมัผสั จะเกดิขึน้ในสมอง ท าให้เกดิพฤตกิรรมต่างๆ 
เช่น การที่เราได้ยนิเสยีงดงั ปงั ปงั ๆ สมองจะแปลเสยีงดงัปงั ปงั โดยเปรยีบเทยีบกบัเสยีง   
ที่เคยได้ยนิว่าเป็น เสียงของอะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทดั เสียงของ       
ท่อไอเสยีรถ เสยีงเครื่องยนต์ระเบดิ หรอืเสยีงอะไร ในขณะเปรยีบเทยีบจติต้องมเีจตนาปนอยู ่
ท าให้เกิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้ว่าเสยีงที่ได้ยนินัน่คอืเสียงอะไร อาจเป็นเสยีงปืน 
เพราะบคุคลจะแปลความหมายได ้ถา้บุคคลเคยมปีระสบการณ์ในเสยีงปืนมาก่อน และอาจแปล
ไดว้่า ปืนทีด่งัเป็นปืนชนิดใด ถา้เขาเป็นต ารวจ จากตวัอยา่งขา้งตน้น้ี เราอาจสรุป กระบวนการ
รบัรู ้จะเกดิไดจ้ะตอ้งมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 

1 . มีส่ิงเร้า (Stimulus) ที่จะท าให้เกิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 
สิง่แวดลอ้มรอบกายทีเ่ป็นคน สตัว ์และสิง่ของ 

2. ประสาทสมัผสั (Sense Organs) ที่ท าให้เกดิความรูส้กึสมัผสั เช่น ตาดู หูฟงั   
จมกูไดก้ลิน่ ลิน้รูร้ส และผวิหนงัรูร้อ้นหนาว 

3. ประสบการณ์ หรอืความรู้เดิม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เรา้ทีเ่ราสมัผสั 
4. การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสมัผสั สิง่ที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ใน

ความทรงจ าของสมอง เมือ่บุคคลไดร้บัสิง่เรา้สมองกจ็ะท าหน้าทีท่บทวนกบัความรูท้ีม่อียู่เดมิว่า 
สิง่เร้านัน้คืออะไร เมื่อมนุษย์เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สกึจากการสมัผสั 
(Sensation) โดยอาศยัอวยัวะสมัผสัทัง้ 5 คอื ตาท าหน้าทีดู่คอืมองเหน็ หูท าหน้าทีฟ่งัคอืไดย้นิ 
ลิ้นท าหน้าที่รู้รส จมูกท าหน้าที่ดมคอืได้กลิน่ ผวิหนังท าหน้าที่สมัผสัคอืรู้สกึได้อย่างถูกต้อง 
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กระบวนการรบัรู ้กส็มบูรณ์แต่จรงิๆ แลว้ยงัมกีารสมัผสัภายในอกี 3 อย่างดว้ยทีจ่ะช่วยใหเ้รา
รบัสมัผสัสิง่ต่างๆ 
 

ล าดบัขัน้ของกระบวนการรบัรู้ 
การรบัรูจ้ะเกดิขึน้ได ้ตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการดงันี้ 
ขัน้ที ่1 สิง่เรา้ (Stimulus) มากระทบอวยัวะสมัผสัของอนิทรยี ์ 
ขัน้ที ่2 กระแสประสาทสมัผสัวิง่ไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซึง่มศีูนยอ์ยู่ทีส่มอง

เพื่อสัง่การ ตรงน้ีเกดิการรบัรู ้(Perception) 
ขัน้ที ่3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยั ความรูเ้ดมิ 

ประสบการณ์เดมิ ความจ า เจตคต ิความต้องการ ปทสัถาน บุคลกิภาพ เชาวน์ปญัญา ท าให้
เกดิการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึ่งเป็นการรบัรู ้(Perception) 

ตวัอย่าง ขณะนอนอยู่ในหอ้งไดย้นิเสยีงรอ้งเรยีกเหมยีวๆ รูว้่าเป็นเสยีงรอ้งของสตัว ์
และรูต่้อไปว่าเป็นเสยีงของแมว เสยีงเป็นเครื่องเรา้ (Stimulus) เสยีงแล่นมากระทบหู ในหูมี
ปลายประสาท (End organ) เป็นเครือ่งรบั (Receptor) เครื่องรบัส่งกระแสความรูส้กึ (Impulse) 
ไปทางประสาทสมัผสั (Sensory nerve) เขา้ไปสู่สมอง สมองเกดิความตื่นตวัขึน้ (ตอนนี้เป็น
สมัผสั) ครัน้แลว้สมองท าการแยกแยะว่า เสยีงนัน้เป็นเสยีงคนเป็นเสยีงสตัว ์เป็นเสยีงของแมว
สาวเป็นเสยีงแมวหนุ่ม รอ้งท าไมเราเกดิอาการรบัรู ้ตอนหลงันี้เป็น การรบัรู ้เมื่อเรารูว้่าเป็น
เสยีงของแมวเรยีก ท าใหเ้ราตอ้งการรูว้่าแมวเป็นอะไร รอ้งเรยีกท าไมเราจงึลุกขึน้ไปดูแมวตาม 
ต าแหน่งเสยีงที่ได้ยนิและขานรบั สมองก็สัง่ให้กล้ามเนื้อปากท าการเปล่งเสยีงขานรบั ตอนนี้
ทางจติวทิยาเรยีกว่า ปฏกิริยิาหรอืการตอบสนอง (Reaction หรอื Response) เมื่อประสาท
ตื่นตวัโดยเครือ่งเรา้ จะเกดิมปีฏกิริยิา คอื อาการตอบสนองต่อสิง่เรา้ 
 

กลไกของการรบัรู้ 
กลไกการรับรู้เกิดขึ้นจากทัง้ สิ่งเร้าภายนอกและภายในอินทรีย์ มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรม อวยัวะรบัสมัผสั (Sensory organ) เป็นเครื่องรบัสิง่เรา้ของมนุษย ์ส่วนทีร่บัความรูส้กึ
ของอวยัวะรบัสมัผสัอาจอยู่ลกึเขา้ไปขา้งใน มองจากภายนอกไม่เหน็ อวยัวะรบัสมัผสั แต่ละ
อยา่งมปีระสาทรบัสมัผสั (Sensory nerve) ช่วยเชื่อมอวยัวะรบัสมัผสักบัเขตแดนการรบัสมัผสั
ต่างๆ ทีส่มอง และส่งผ่านประสาทมอเตอร ์(Motor nerve) ไปสู่อวยัวะมอเตอร ์(Motor organ) 
ซึง่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ ท าใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร ์
และจะออกมาในรูปใดขึ้นอยู่กบั การบงัคบับญัชาของระบบประสาท ส่วนสาเหตุที่มนุษยเ์รา
สามารถไวต่อความรูส้กึกเ็พราะ เซลลป์ระสาทของประสาทรบัสมัผสั แบ่งแยกแตกออกเป็นกิง่
ก้านแผ่ไปติดต่อกับ อวยัวะรบัสมัผสั และที่อวยัวะรบัสมัผัสมเีซลล์รบัสมัผสัที่มคีุณสมบัติ
เฉพาะตวัจงึสามารถท าใหม้นุษยร์บัสมัผสัได ้
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จติใจติดต่อกบัโลกภายนอกได้โดยการสมัผสั คนตาบอดแม้อธิบายให้ฟงัว่าสแีดง      
สเีขยีวเป็นอย่างไร เขาก็จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ได้เลย เพราะเรื่องสจีะต้องรูด้้วยตา เครื่องมอื
สมัผสัอยา่งหนึ่งกท็ าหน้าทีอ่ยา่งหนึ่ง คนหหูนวกยอ่มไมรู่ส้กึถงึลลีาความไพเราะของเสยีงเพลง 
ดงันัน้การสอนจงึเน้นว่า "ให้สอนโดยทางสมัผสั”  การรบัรู้นับว่าเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
เรยีนรู ้การรบัรูท้ีถู่กต้องจงึจะส่งผล ใหไ้ดร้บั ความรูท้ีถู่กต้อง นักเรยีนต้องไดก้ารรบัรูท้ีถู่กต้อง 
มฉิะนัน้ความรูท้ี่รบัไปกผ็ดิหมด อวยัวะสมัผสั กบัการรบัรู ้มนุษยย์่อมมพีฤตกิรรม สนองตอบ
สิง่แวดล้อมกระบวนการของการรบัรู้เป็นสิง่แรกที่มนุษยส์นองตอบต่อสิง่แวดล้อมและระบบ
ประสาท อวยัวะสมัผสั เป็นปจัจยัส าคญัของกระบวนการรบัรูต้้องมคีวามสมบูรณ์จงึจะสามารถ
รบัรูส้ ิง่เรา้ไดด้เีพราะอวยัวะสมัผสัรบัสิง่เรา้ ที่มากระทบประสาทรบัสมัผสัส่งกระแสประสาทไป
ยงัสมองเพื่อให้สมองแปลความหมายออกมา เกดิเป็นการรบัรู ้และอวยัวะสมัผสัของมนุษย ์มี
ขดีความสามารถจ ากดั กลิน่อ่อนเกนิไป เสยีงเบาเกนิไป แสงน้อยเกนิไปย่อมจะรบัสมัผสัไม่ได ้
ดงันัน้ประเภท ขนาด คุณภาพของสิ่งเร้าจงึมผีลต่อการรบัรู้และการตอบสนอง สิ่งเร้าบาง
ประเภทไมส่ามารถกระตุ้นอวยัวะสมัผสัของเราได ้เช่น คลื่นวทิยุ 
 

องคป์ระกอบของการรบัรู้ 
1. สิง่เรา้ ไดแ้ก่ วตัถุ แสง เสยีง กลิน่ รสต่างๆ 
2. อวยัวะรบัสมัผสั ได้แก่ หู ตา จมกู ลิ้น ผวิหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะท าใหสู้ญเสยีการ

รบัรูไ้ด ้
3. ประสาทในการรบัสมัผสัเป็นตวักลางส่งกระแสประสาทจากอวยัวะรบัสมัผสัไปยงั

สมองส่วนกลาง เพื่อการแปลความต่อไป 
4. ประสบการณ์เดมิ การรูจ้กั การจ าได ้ท าใหก้ารรบัรูไ้ดด้ขี ึน้ 
5. ค่านิยม ทศันคต ิ
6. ความใส่ใจ ความตัง้ใจ 
7. สภาพจติใจ อารมณ์ เช่น การคาดหวงั ความดใีจ เสยีใจ 
8. ความสามารถทางสตปิญัญา ท าใหร้บัรูไ้ดเ้รว็ 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรู้ 

 ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูห้รอืสิง่ทีเ่ป็นตวัก าหนดว่าการรบัรูจ้ะเป็นไปไดเ้รว็

หรอืชา้ ไดม้ากหรอืน้อย หรอืจะออกมาในรปูแบบใดมอียูด่ว้ยกนั 3 ปจัจยัใหญ่ๆ คอื 

1. ลกัษณะของส่ิงเร้าหรือเป้าหมาย (Target) 

โดยลกัษณะของสิง่เรา้หรอืเป้าหมายทีจ่ะรบัรูน้ัน้ๆ มอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการทีบุ่คคล  

จะเลอืกรบัรูส้ ิง่ใดก่อนหรอืหลงั มากหรอืน้อยเพยีงใด โดยถ้าสิง่เรา้หรอืเป้าหมายมคีุณสมบตัิ
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และลกัษณะที่สนองธรรมชาตใินการรบัรูข้องคนเราก็จะท าให้มคีวามตัง้ใจในการรบัรูด้ขี ึน้ ซึ่ง 

สิง่เรา้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการรบัรู้ได้ดมีกัจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มขีนาดใหญ่ มคีวามเข้ม

มาก  มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเคลื่อนไหว มคีวามแปลกใหม่ มลีกัษณะตดักนั มสีสีนัสะดุดตา

หรอืเป็นสิง่เรา้ทีเ่หน็ไดบ่้อยๆ ซ ้าๆ หรอืนานๆ เช่น ป้ายโฆษณาที่มขีนาดใหญ่จะท าให้คนเรา

รบัรู้ได้เร็วกว่าป้ายโฆษณาขนาดเล็ก คนที่พูดเสียงดงัฟงัชดัจะท าให้เราได้ยนิชัดเจนและ

สามารถตคีวามหมายค าพูดของเขาไดง้่ายกว่าคนที่พูดเสยีงเบาฟงัไม่ชดัเจน แสงไฟทีว่ ิง่หรอื

กระพรบิย่อมได้รบัความสนใจมากกว่าไฟที่เปิดอยู่เฉยๆ ชาวอเมรกินัเดนิอยู่ในกลุ่มคนไทย  

คนก็จะสนใจชาวอเมรกินัมากกว่าคนไทย คนตวัอ้วนเดนิคู่ไปกบัคนตวัผอมท าให้คนสนใจได้

มากกว่าคนทีร่ปูร่างเท่าๆ กนัเดนิไปดว้ยกนั ภาพสน่ีาสนใจกว่าภาพขาวด า การบบีแตรรถถี่ๆ 

หลายๆ ครัง้ท าให้คนหนัมาดูได้มากกว่าการบีบแตรเพียงครัง้เดียว นอกจากนี้ถ้าเป็นสิ่งที่

ล ักษณะดึงดูดใจ เช่น คนสวย คนหล่อ หรือสิ่ง เร้าที่เ ป็นที่รู้จ ัก เช่น นักแสดงชื่อดัง 

นายกรฐัมนตรขีองไทย ก็สามารถกระตุ้นความสนใจและน าไปสู่การรบัรู้ได้มากกว่าปกติได้

เช่นกนั 

2. ลกัษณะของตวัผู้รบัรู้ (Perceiver) 

โดยตวัผู้รบัรูจ้ะมบีทบาทตัง้แต่การรบัสมัผสัสิง่เรา้  การเลอืกรบัรูส้ ิง่เรา้ และการรบัรู ้ 

สิง่เรา้ โดยในดา้นของการรบัสมัผสัสิง่เรา้ ความแตกต่างดา้นประสทิธภิาพของอวยัวะรบัสมัผสั

ในแต่ละบุคคลอาจมผีลท าให้บุคคลสามารถรบัรู้สิง่ต่างๆ ได้ไม่เหมอืนกนั และถ้าอวยัวะรบั

สมัผสัของเราหลายๆ อย่างท างานร่วมกนัในการรบัรูส้ ิง่เรา้หนึ่งๆ ก็จะท าให้เรารบัรูส้ ิง่เรา้นัน้ 

ได้ดขีึ้นด้วย เช่น การได้ทัง้เห็นภาพและได้ยนิเสียงในเวลาเดียวกนั ท าให้เรามโีอกาสแปล

ความหมายของสิง่เรา้ไดถู้กต้องมากขึน้ นอกจากนี้การรบัรูข้องบุคคลยงัขึน้อยู่กบัลกัษณะของ

ตัวผู้รบัรู้อีกหลายอย่าง เช่น ความสมบูรณ์ของร่างกาย ชาติพนัธุ์ อายุ เพศ อัตมโนทศัน์ 

บุคลิกภาพ เจตคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ความต้องการ ความตัง้ใจ ความสามารถทาง

สตปิญัญา การรบัรู ้อารมณ์ จนิตนาการ รปูแบบการคดิ ค่านิยม ประสบการณ์เดมิ ความพรอ้ม 

ความคุ้นเคย ความคาดหวงั ฯลฯ ทัง้นี้เพราะโดยปกตคินเราจะให้ความหมายแก่สิง่เร้าตาม

ลกัษณะของตนเองในดา้นต่างๆ ตามที่กล่าวมา ซึง่จะมผีลท าใหก้ารรบัรูใ้นสิง่เรา้เดยีวกนัของ

คนเราไม่เหมอืนกนัได้ เช่น คนที่ร่างกายสมบูรณ์ปกตกิ็สามารถรบัสมัผสั เลอืกรบัรูห้รอืแปล

ความหมายสิง่เรา้ออกมาได ้ในขณะทีค่นทีม่คีวามบกพร่องของอวยัวะรบัสมัผสัไม่สามารถรบัรู้

ได้อย่างคนปกติ คนที่ก าลงัมีความรกัก็มกัจะรบัรู้สิ่งรอบตัวดีไปหมด ในขณะที่คนที่ก าลัง
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อารมณ์ไม่ดีก็จะมองอะไรขวางหูขวางตาไปหมด ในยามค ่าคืนคนบางคนก็จะมองต้นไม้ที ่  

โอนเอนไปมาในสายลมว่าเป็นผมีาหลอก ในขณะที่บางคนทีไ่ม่เชื่อเรื่องผกี็จะรบัรูว้่าเป็นเพยีง

ต้นไมท้ี่ไหวเอนตามแรงลมเท่านัน้ หรอือย่างเช่นในการทดลองใหย้กนุ่น 1 กโิลกรมั กบัเหลก็  

1 กิโลกรมั เวลายกคนมกัจะรู้สึกว่าเหล็กหนักกว่า เพราะคนเรามกัจะมคีวามคดิแต่เดมิว่า 

เหล็กหนักกว่านุ่น  นอกจากนี้โดยธรรมชาติแล้วคนเราจะไม่สามารถรบัรู้สิ่งเร้าหลายๆ        

สิง่พร้อมกนัได้ ดงันัน้ ในกรณีที่คนเราพบกบัสิง่เร้าหลายๆ สิง่พร้อมๆ กนั นอกจากขึ้นกับ

ลกัษณะของสิ่งเร้าตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว คนเราก็มกัจะเลือกรบัรู้เฉพาะสิง่ที่ตนเอง

ตอ้งการ คุน้เคยหรอืเขา้กบัตนเองไดเ้ท่านัน้ โดยถ้าเรามคีวามสนใจหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ใดเรา

ก็มกัจะเห็น ได้ยนิสัง่นัน้ก่อนสิง่อื่นเสมอ เช่น มคีนกลุ่มหนึ่งยนือยู่ เราก็จะมองเฉพาะคนใน

กลุ่มที่เรารู้จกัหรอืคนที่เราสนใจเท่านัน้ นักศึกษาที่ก าลงัดูโทรทศัน์อย่างตัง้ใจ ก็จะไม่ได้ยนิ

เสยีงเพื่อนทีคุ่ยกนัอยูข่า้งๆ ไมไ่ดย้นิเสยีงรถทีว่ ิง่ผ่านไปผ่านมา คน 2 คน ไปเดนิดูของดว้ยกนั 

คนที่สนใจหนังสอืกจ็ะเขา้แต่รา้นหนังสอื ส่วนคนที่สนใจกฬีาก็จะเขา้แต่รา้นจ าหน่ายอุปกรณ์

กฬีา 

3. ลกัษณะของสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ (Situation) 

นอกจากปจัจยัด้านลกัษณะของสิ่งเร้าและลกัษณะของตัวผู้รบัรู้แล้วลกัษณะของ

สภาพแวดลอ้มหรอืสถานการณ์ทีม่อียู่ เช่น ความเป็นอยู่ วฒันธรรม จารตี ระเบยีบ กฎหมาย 

ประเพณี สถานที่ เวลา แสงสว่าง อุณหภูม ิส ีสิง่ของหรอืคนที่อยู่รอบๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่

เกดิขึน้ในขณะนัน้ ฯลฯ กม็คีวามส าคญัและสามารถมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องคนเรา รวมทัง้ท า

ใหก้ารรบัรูข้องคนเราแตกต่างกนัได ้เพราะโดยปกตสิิง่เรา้หรอืเป้าหมายกม็กัจะไม่ไดอ้ยู่อย่าง

โดดเดี่ยวและมักจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบด้วยเสมอ (Rao, 2008 ; online)

ยกตวัอย่างเช่น เดก็ชนบทรบัรู ้เรื่องการปลูกขา้วไดด้กีว่าเดก็ในเมอืง ในขณะทีเ่ดก็ในเมอืงจะ

รบัรูเ้รื่องอนิเทอรเ์น็ตได้ดกีว่าเดก็ในชนบท สาวสวยเดนิมาคนเดยีวท าให้เป็นที่สนใจของชาย

หนุ่มไดม้ากกว่าสาวสวยทีเ่ดนิมากบัแฟน คนไทยเมื่ออยู่ในกลุ่มคนจนีกจ็ะดูตวัด า แต่ถ้าไปยนื

เทยีบกบัคนแอฟรกินัผวิด า คนไทยกจ็ะดูขาวขึน้ ซึง่ในกรณีน้ีลกัษณะของสิง่เรา้หรอืเป้าหมาย

และลกัษณะของตวัผูร้บัรูไ้ม่ไดเ้ปลีย่นไปเลย แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปคอื สิง่แวดลอ้ม หรอืในกรณีทีม่ ี

คนมากมายก าลงัมุงดูอุบตัเิหตุ เรากม็กัอยากจะไปมุงดูใหรู้เ้ร ื่องบา้ง เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม 

สภาพแวดลอ้มนี้จะมผีลกระทบในบางสถานการณ์หรอืในการรบัรูข้องคนแต่คนต่างกนัได ้เช่น 



13 

 

การพูดไม่สุภาพของวยัรุ่นเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ส าหรบัวยัรุ่นดว้ยกนัอาจรบัรูว้่าเป็นเรื่องปกต ิ

ในขณะทีผู่ใ้หญ่หลายๆ คนอาจมองว่าเป็นการใชถ้อ้ยค าทีไ่มเ่หมาะสม 

จากปจัจยัต่างๆ ทีก่ล่าวมาน้ี นอกจากจะท าใหก้ารรบัรูข้องคนเราสามารถเกดิขึน้ได ้

อย่างหลากหลายและเปลีย่นแปลงไดเ้สมอแลว้ ยงัอาจท าใหก้ารรบัรูส้ ิง่ต่างๆ ของมนุษยแ์ต่ละ

คน มคีวามแตกต่างกนั ซึง่จะน าไปสู่การกระท าพฤตกิรรมที่แตกต่างกนัและการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดยีวกัน ดงันัน้การท าความเข้าใจพฤติกรรมของ

มนุษย ์จงึควรตอ้งเขา้ใจถงึปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
 

การจดัระบบการรบัรู้ 
มนุษยเ์มือ่พบสิง่เรา้ไมไ่ดร้บัรูต้ามทีส่ ิง่เรา้ปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกัดงันี้ 
1. หลกัแห่งความคลา้ยคลงึ (Principle of similarity) สิง่เรา้ใดทีม่คีวามคลา้ยกนัจะรบัรู้

ว่าเป็นพวกเดยีวกนั 
2. หลกัแห่งความใกลช้ดิ (Principle of proximity) สิง่เรา้ทีม่คีวามใกลก้นัจะรบัรูว้่าเป็น

พวกเดยีวกนั 
3. หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรบัรูส้ ิง่ที่ไม่สมบูรณ์ให้

สมบรูณ์ขึน้ 
 

ความคงท่ีของการรบัรู้ (Perceptual constancy) ความคงทีใ่นการรบัรู ้ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การคงทีข่องขนาด 
2. การคงทีข่องรปูแบบ รปูทรง 
3. การคงทีข่องสแีละแสงสว่าง 
การรบัรูท้ีผ่ดิพลาด แมว้่ามนุษยม์อีวยัวะรบัสมัผสัถงึ 5 ประเภทแต่มนุษยก์็ยงัรบัรู้

ผิดพลาดได้ เช่น ภาพลวงตา การรับฟงัความบอกเล่า ท าให้เรื่องบิดเบือนไป การมี
ประสบการณ์และค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้การรบัรู้ถ้าจะให้ถูกต้อง จะต้องรบัรู้โดยผ่าน 
ประสาทสมัผสัหลายทาง ผ่านกระบวนการคดิไตรต่รองใหม้ากขึน้ 
 

2. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ  
ความหมาย 

มนตร ี เฉียบแหลม (2536, หน้า 9) กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึของบุคคล

ที่มต่ีอสิง่หนึ่งความรู้สกึพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รบัสิง่ที่ตนเองต้องการ หรอืเป็นไป

ตามทีต่นเองตอ้งการ 
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ชวลติ  เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538, หน้า 8) กล่าวว่า ระดบัความพงึพอใจจะเกดิขึน้ เมื่อ

ความต้องการของบุคคลได้รบัการตอบสนอง หรอืบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหนึ่ง ความรู้สึก

ดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรอืจุดมุ่งหมายนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนอง 

หรอืจะเกดิขึน้เมือ่ความรูส้กึทางบวกมคี่ามากกว่าความรูส้กึทางลบ 

สุพล นูรกัษณ์ (2540, หน้า 27) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็

ในลกัษณะเชงิบวกของบุคคลเมือ่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการหรอืไดร้บัสิง่ตอบแทนทีค่าดหวงั

ไว ้

สุภาลกัษณ์  ชยัอนันต์  (2540, หน้า17) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า 

ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึส่วนตวัทีรู่ส้กึเป็นสุข หรอืยนิดทีีไ่ดร้บัการตอบสนองความต้องการ

ในสิง่ทีข่าดหายไป หรอืสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความไม่สมดุล ความพงึพอใจเป็นสิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรม

ทีจ่ะแสดงออกของบุคคล ซึง่มผีลต่อการเลอืกทีจ่ะปฏบิตัใินกจิกรรมใดๆ นัน้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถงึ พอใจ,  ชอบใจ 

สมศกัดิ ์คงเทีย่ง และอญัชล ีโพธิท์อง  (2542, หน้า 278-279) กล่าวว่า 

1. ความพงึพอใจเป็นผลรวมของความรูส้กึของบุคคลเกีย่วกบัระดบัความชอบ หรอื 

ไมช่อบต่อสภาพต่าง ๆ 
2. ความพงึพอใจเป็นผลของทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ 
3. ความพงึพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานทีด่ ีและส าเรจ็จนเกดิเป็น

ความภมูใิจ และไดผ้ลตอบแทนในรปูแบบต่าง ๆ ตามทีห่วงัไว ้
อุทยัพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7) ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืทศันคติ

ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชงิประเมนิค่าว่าความรูส้กึหรอืทศันคตต่ิอ 

สิง่หนึ่งสิง่ใดนัน้เป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ (2546, หน้า 365)  กล่าวว่า ความพงึพอใจ และการจงู

ใจจะเป็นเหตุและผลซึ่งกนัและกนั และได้แนวความคดิว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นสิง่เรา้

และความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ 

(Satisfaction) หมายถงึ ความพอใจเมือ่ตอ้งการ หรอืเป้าหมายไดร้บัการตอบสนอง ดงันัน้ การ

จงูใจจงึเป็นสิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิผลลพัธ ์คอื ความพงึพอใจ 

กลิเมอร ์ (Gilmer, 1975, p.80)  ไดใ้หค้วามหมายว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็น

ทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติโดยทัว่ไปทีไ่ดร้บัมา 
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ไพรซ ์และมลูเลอร ์(Price  and  Mueller, 1986, p.215) ใหท้ศันะว่าความพงึพอใจในงาน 

คอืระดบัของความรูส้กึในทางบวกหรอืในทางทีด่ขีองพนักงานหรอืลกูจา้งต่องาน 

จากแนวคดิของนักวชิาการที่กล่าวมา สามารถสรุปความหมายของ “ความพงึพอใจ” 

ในการศกึษาครัง้นี้ว่า เป็นความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ ซึง่เป็นผลจากประสบการณ์ หรอืปจัจยั

อื่นๆ ทีไ่ดร้บัแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป 
 

หลกัการและแนวคิด 

ทฤษฎีที่อธบิายองค์ประกอบของความพงึพอใจ และอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจกบัปจัจยัอื่นๆ มดีงัน้ี 

ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow,1970) (Maslow’s hierarchy of 

needs) Maslow เชื่อว่าพฤตกิรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธบิายโดยใชแ้นวโน้มของ

บุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชวีติของเขาได้รบัความต้องการ ความปรารถนา และ

ไดร้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเอง เป็นความจรงิทีจ่ะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจงูใจเป็นหวัใจ

ของทฤษฎบีุคลกิภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษยเ์ป็น “สตัวท์ีม่คีวามต้องการ” (wanting 

animal) และเป็นการยากทีม่นุษยจ์ะไปถงึขัน้ของความพงึพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎลี าดบัขัน้

ความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รบัความพงึพอใจและเมื่อบุคคลได้รบั

ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยงัคงเรยีกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ  ต่อไป ซึ่งถือเป็น

คุณลกัษณะของมนุษย ์ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามต้องการจะไดร้บัสิง่ต่างๆ อยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า

ความปรารถนาของมนุษยน์ัน้ตดิตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรยีงล าดบัขัน้ของ

ความปรารถนา ตัง้แต่ขัน้แรกไปสู่ความปรารถนาขัน้สงูขึน้ไปเป็นล าดบั  

ล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์(The Need – Hierarchy Conception of Human 

Motivation) Maslow เรยีงล าดบัความต้องการของมนุษยจ์ากขัน้ต้นไปสู่ความต้องการขัน้ต่อไป

ไวเ้ป็นล าดบั ดงันี้ 

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety need)  

3. ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs)  

4. ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง (Esteem needs)  

5. ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ (Self-actualization needs)  
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ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ มกีารเรยีงล าดบัขัน้ความต้องการทีอ่ยู่ในขัน้ต ่าสุด 

จะต้องได้รบัความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจงึจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการที่อยู่ใน     

ขัน้สงูขึน้ตามล าดบั ดงัจะอธบิาย โดยละเอยีด ดงันี้  

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้

พื้นฐาน 

ที่มอี านาจมากที่สุดและสงัเกตเหน็ได้ชดัที่สุด จากความต้องการทัง้หมดเป็นความ

ตอ้งการทีช่่วย การด ารงชวีติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้าดื่ม ออกซเิจน การพกัผ่อนนอนหลบั 

ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการทีจ่ะถูกกระตุ้นอวยัวะ

รบัสมัผสั แรงขบัของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกาย ความ   

พงึพอใจที่ได้รบั ในขัน้นี้จะกระตุ้นให้เกดิความต้องการในขัน้ที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบ

ความลม้เหลวทีจ่ะสนองความต้องการพืน้ฐานน้ีกจ็ะไม่ไดร้บัการกระตุ้น ใหเ้กดิความต้องการใน

ระดบัทีสู่งขึน้อย่างไรกต็าม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยงัไม่ไดร้บัความพงึพอใจ บุคคลกจ็ะอยู่

ภายใต้ความต้องการนัน้ตลอดไป ซึ่งท าให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรอืกลายเป็นความ

ตอ้งการระดบัรองลงไป  

2. ความต้องการความปลอดภยั (Safety needs) 

เมือ่ความต้องการทางดา้นร่างกายไดร้บัความพงึพอใจแลว้ บุคคลกจ็ะพฒันาการไปสู่ข ัน้

ใหม่ต่อไป ซึง่ขัน้นี้เรยีกว่าความต้องการความปลอดภยัหรอืความรูส้กึมัน่คง (safety or security) 

Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภยันี้จะสงัเกตไดง้่ายในทารกและในเดก็เลก็ๆ เนื่องจาก

ทารกและเดก็เลก็ๆ ต้องการความช่วยเหลอืและต้องพึง่พาอาศยัผู้อื่น ตวัอย่าง ทารกจะรูส้กึกลวั

เมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพงัหรอืเมื่อเขาได้ยนิเสยีงดงัๆ หรอืเหน็แสงสว่างมากๆ แต่ประสบการณ์

และการเรยีนรูจ้ะท าใหค้วามรูส้กึกลวัหมดไป ความต้องการความปลอดภยัจะยงัมอีทิธพิลต่อบุคคล

แมว้่าจะผ่านพน้วยัเดก็ไปแลว้  

3. ความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 

needs) 

ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของเป็นความต้องการขัน้ที ่3 ความต้องการนี้

จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภยัได้รบัการ

ตอบสนองแลว้ บุคคลตอ้งการไดร้บัความรกัและความเป็นเจา้ของโดยการสรา้งความสมัพนัธก์บั

ผูอ้ื่น เช่น ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัหรอืกบัผูอ้ื่น สมาชกิภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคญั
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ส าหรบับุคคล กล่าวคอื บุคคลจะรูส้กึเจบ็ปวดมากเมื่อถูกทอดทิง้ไม่มใีครยอมรบั หรอืถูกตดัออก

จากสงัคม ไม่มเีพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาตพิี่น้อง สามหีรอืภรรยาหรอื

ลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรยีนที่เขา้โรงเรยีนที่ห่างไกลบา้นจะเกิดความต้องการเป็นเจา้ของ

อยา่งยิง่ และจะแสวงหาอยา่งมากทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อน 

4. ความต้องการได้รบัความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) 

เมือ่ความตอ้งการไดร้บัความรกัและการใหค้วามรกัแก่ผูอ้ื่นเป็นไปอย่างมเีหตุผลและ

ท าใหบุ้คคล เกดิความพงึพอใจแลว้ พลงัผลกัดนัในขัน้ที ่3 กจ็ะลดลงและมคีวามต้องการในขัน้

ต่อไปมาแทนที่ กล่าวคอืมนุษยต์้องการทีจ่ะไดร้บัความนับถอืยกย่องออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการนบัถอืตนเอง (self-respect) ส่วนลกัษณะที ่2 เป็นความต้องการ

ไดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น (esteem from others) 

4.1 ความต้องการนับถอืตนเอง (self-respect) คอื ความต้องการมอี านาจ มคีวาม

เชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามแขง็แรง มคีวามสามารถในตนเอง มผีลสมัฤทธิไ์มต่อ้งพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น และ

มคีวามเป็นอสิระ ทุกคนต้องการทีจ่ะรูส้กึว่าเขามคีุณค่าและมคีวามสามารถทีจ่ะประสบความส าเรจ็

ในงานภารกจิต่างๆ และมชีวีติทีเ่ด่นดงั 

4.2 ความต้องการได้รบัการยกย่องนับถอืจากผู้อื่น (esteem from others)        

คอื ความตอ้งการมเีกยีรตยิศ การไดร้บัยกย่อง ไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัความสนใจ มสีถานภาพ 

มชีื่อเสยีงเป็นทีก่ล่าวขาน และเป็นทีช่ื่นชมยนิด ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความยกย่องชมเชยใน

สิง่ทีเ่ขากระท าซึง่ท าใหรู้ส้กึว่า ตนเองมคีุณค่าว่าความสามารถของเขาไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น 

ความต้องการไดร้บัความนับถอืยกย่อง กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัธรรมชาตขิองล าดบัชัน้ในเรื่องความ

ต้องการดา้นแรงจงูใจตามทศันะของ Maslow  ในเรื่องอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในจตินัน่คอื บุคคลจะ

แสวงหาความต้องการไดร้บัการยกย่องกเ็มื่อภายหลงัจาก ความต้องการความรกัและความเป็น

เจา้ของไดร้บัการตอบสนองความพงึพอใจของเขาแลว้ และ Maslow กล่าวว่ามนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นไป

ไดท้ีบุ่คคลจะยอ้นกลบัจากระดบัขัน้ความต้องการในขัน้ที ่4 กลบัไปสู่ระดบัขัน้ที ่3 อกีถ้าความ

ตอ้งการระดบัขัน้ที ่3 ซึง่บุคคลไดร้บัไวแ้ลว้นัน้ถูกกระทบกระเทอืนหรอืสญูสลายไป 

5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) 

ถงึล าดบัขัน้สุดทา้ย ถ้าความต้องการล าดบัขัน้ก่อนๆ ไดท้ าใหเ้กดิความพงึพอใจอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ความต้องการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิก็จะเกิดขึ้น Maslow อธบิายความ

ต้องการเขา้ใจตนองอย่างแท้จรงิ ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิง่ทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะ
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ได้รบัอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเรจ็ในขัน้สูงสุดนี้จะใช้พลงัอย่างเต็มที่ในสิง่ที่ท้าทาย

ความสามารถและศกัยภาพของเขาและมคีวามปรารถนาทีจ่ะปรบัปรุงตนเอง พลงัแรงขบัของเขา

จะกระท าพฤตกิรรมตรงกบัความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิ

เป็นความตอ้งการอยา่งหนึ่งของบุคคลทีจ่ะบรรลุถงึจดุสงูสุดของศกัยภาพ  

 ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เขา้ใจตนเองอย่างแท้จรงิเกดิจากความ

พยายามทีไ่ม่ถูกต้องของการแสวงหาความมัน่คงปลอดภยั เช่น การทีบุ่คคลสรา้งความรูส้กึให้

ผูอ้ื่นเกดิความพงึพอใจตนโดยพยายามหลกีเลีย่งหรอืขจดัขอ้ผดิพลาดต่างๆของตน บุคคลเช่นน้ี

จงึมแีนวโน้มที่จะพทิกัษ์ความมัน่คงปลอดภยัของตน โดยแสดงพฤตกิรรมในอดตีทีเ่คยประสบ

ผลส าเรจ็ แสวงหาความอบอุ่น และสรา้งมนุษยสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ซึง่ลกัษณะเช่นน้ีย่อมขดัขวาง

วถิทีางทีจ่ะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้รงิ 

โครแ์มน (Korman, A.K.,1977 อา้งองิในสมศกัดิ ์คงเทีย่ง และ อญัชล ีโพธิท์อง, 2542, 

หน้า 161-162) ไดจ้ าแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

1. ทฤษฎกีารสนองความตอ้งการ กลุ่มนี้ถอืว่าความพงึพอใจในงานเกดิจากความต้องการ

ส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อผลที่ได้รบัจากงานกบัการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายส่วน

บุคคล 

2. ทฤษฎกีารอา้งองิกลุ่ม ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคุณลกัษณะ

ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึง่สมาชกิใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมนิผลการท างาน 

มมัฟอรด์ (Manford, E.,1972 อา้งถงึใน สมศกัดิ ์คงเทีย่ง และ อญัชล ีโพธิท์อง, 2542, 

หน้า162) ไดจ้ าแนกความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี้ 

1. กลุ่มความต้องการทางดา้นจติวทิยา กลุ่มนี้ไดแ้ก่ Maslow, A.H., Herzberg. F   

และ Likert R.โดยมองความพงึพอใจงานเกดิจากความต้องการของบุคคลทีต่้องการความส าเรจ็

ของงานและความตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอื่น 

2. กลุ่มภาวะผู้น ามองความพงึพอใจงานจากรปูแบบและการปฏบิตัขิองผูน้ าทีม่ต่ีอ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มนี้ไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มทีม่องความพงึพอใจจากรายได ้เงนิเดอืน 

และผลตอบแทนอื่นๆ กลุ่มนี้  ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 

(Manchester Business School) 
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4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพงึพอใจจากพฤตกิรรมการบรหิารงานของ

องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพงึพอใจงานเกดิจากเนื้อหาของ  

ตวังาน กลุ่มแนวคดินี้มาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 

ทฤษฎคีวามต้องการของวอลเตอร ์ แลงเยอร ์(Walter Langer’s Need Theory    

อ้างถงึใน สุดาพรรณ์  ภริมยบ์ูรณ์, 2543, หน้า 16) ได้กล่าวถงึความต้องการของมนุษยโ์ดย

การสรุปเนื้อความมาจากแนวคดิของ วอลเตอร ์แลงเยอร ์สรุปไดว้่า ความต้องการของมนุษย ์

ม ี3 ประเภท ดงันี้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการอาหาร น ้า อากาศ การหลบันอน 
การขบัถ่าย และสิง่ต่างๆ เพื่อความอยูร่อดของชวีติ 

2. ความต้องการทางสังคม เป็นความปรารถนาที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
ตอ้งการความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น ตอ้งการความรกั ทัง้ทีเ่ป็นผูใ้หค้วามรกัและผูถู้กรกั 

3. ความตอ้งการเกีย่วกบัตนเอง เป็นความตอ้งการทางสงัคมในแงท่ีเ่กีย่วกบัตนเอง 
ทัง้สิน้ เช่น ความตอ้งการมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น ความตอ้งการความสนใจ ความตอ้งการยกยอ่ง 

ทฤษฎคีวามตอ้งการของ ซาเลอรส์นิค (Zalerznik อ้างถงึใน สุดาพรรณ์  ภริมยบ์ูรณ์, 

2543, หน้า 17) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัความตอ้งการของซาเลอรส์นิค และคนอื่นๆ สรปุไดว้่า    

ความตอ้งการของมนุษย ์แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดงันี้ 

1. ความต้องการภายนอก เป็นความต้องการทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบาย  
ในที่ท างาน ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าที่ รายได้ตอบแทน การได้ท างานตามที่ตนเองถนัด 
เป็นตน้ 

2. ความต้องการภายใน เป็นความต้องการที่มผีลสนองตอบต่อทางด้านจติใจ เช่น 
การไดร้บัการยอมรบัจากคณะผูร้ว่มงาน ความเป็นเพื่อน  ความรกัใคร ่การไดร้บัเกยีรต ิและ 
ความไวว้างใจจากหมูค่ณะ เป็นตน้ 

 

3.ข้อมูลพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดร้บัการสถาปนาขึน้ในพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น

มหาวทิยาลยัใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป แต่ความจรงิแลว้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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พระนคร มปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน และจดัเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง และมคีวาม

เชีย่วชาญดา้นวชิาชพีมาเป็นเวลาชา้นาน จากเดมิทีร่วมตวัอยู่กบัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วย วิทยาเขตต่างๆ 

มากกว่า 35 วทิยาเขตทัว่ประเทศ และเมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบนัมาเป็น

มหาวทิยาลยัในปี พ.ศ.2548 ไดม้กีารรวมกลุ่มวทิยาเขตในสงักดัแยกออกเป็น 9 มหาวทิยาลยั 

และหน่ึงในมหาวทิยาลยัทีแ่ยกอสิระออกมา คอื มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จนถึงปจัจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลาง

กรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยวทิยาเขตเดมิ 5 แห่ง ทีม่พีืน้ทีไ่ม่ห่างไกลกนันัก ไดแ้ก่ วทิยาเขต

เทเวศร์ วทิยาเขตโชตเิวช วทิยาเขตพณิชยการพระนคร วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์    

วทิยาเขตพระนครเหนือ  มหาวทิยาลยัยงัคงยดึมัน่ในการสรา้งบณัฑตินักปฏบิตัิ ทีม่คีวามรู ้

และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจดัการเรยีนการสอน 

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

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 
 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชีัน้น าดา้นการผลติบณัฑติมอือาชพี” (A Leading Technology 

University in Producing Professional Graduates) 
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ปรชัญา (Philosophy) 

สรา้งคนสู่งาน เชีย่วชาญเทคโนโลย ีสรา้งคนดสีู่โลกอาชพี (RMUTP produces technological 

specialists with their decencies to serve diverse career.) 
 

ปณิธาน (Determination) 

มุง่มัน่ เป็นผูน้ าการจดัการศกึษาดา้นวชิาชพีดว้ยวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยเีชงิบูรณาการ 

พฒันาก าลงัคนใหม้คีุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล (RMUTP strives to be a leader of 

vocational studies based on integrated science and technology as well as maintain our 

competent and virtuous persons.) 
 

ค่านิยมหลกั (Core Value) 

“คดิอยา่งสรา้งสรรค ์ท าอยา่งมอือาชพี” (Think Creatively Do Professionally) 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน (Target) 

1. ผลติบณัฑติมอือาชพีเฉพาะทางทีม่คีุณค่าของประเทศและของโลก 

2. เป็นองค์กรที่มคีวามเป็นเลศิด้านการวจิยัเชงิสร้างสรรค์เพื่อสรา้งอาชพีและเพิม่ 

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

3. เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงด้านบรกิารวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพฒันา

ประเทศอยา่งยัง่ยนื 

4. เป็นผู้น าและเป็นศูนยก์ลางการอนุรกัษ์ ท านุบ ารุง สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยที่

เป็นภมูปิญัญาของโลก 

5. เป็นองคก์รทีม่รีะบบการบรหิารจดัการแบบ ACTIVE University 

6. เป็นบา้นทีอ่บอุ่นของคนดมีคีุณธรรม คนเก่งทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

7. มุง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

เป้าหมายสงูสดุ (Ultimate Goal) 

มุง่มัน่เป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าแห่งโลกอาชพีในระดบัสากล (RMUTP strives to be a 

leading university for diverse career which is recognized internationally.) 
 

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัฯ  (RMUTP Uniqueness) 

มหาวทิยาลยัแห่งโลกอาชพี  (University for Diverse Careers) 
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อตัลกัษณ์  (RMUTP Identity) 

บณัฑตินักปฏบิตั ิ(Hands – on) หมายถงึ บณัฑติทีไ่ดร้บัการฝึกฝน ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

และทกัษะทางวชิาชพีเฉพาะทางอย่างรอบดา้น สามารถใชค้วามรูท้างวชิาการและความเชี่ยวชาญ 

ในการปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบ มีความพยายามในการแก้ปญัหา และม ี           

การปรบัปรงุตนเองใหม้กีารพฒันากา้วหน้าอยา่งต่อเนื่อง  

ใฝ่รู ้ (Keenness) หมายถงึ บณัฑติทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรูด้ว้ย

วธิกีารที่หลากหลาย ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาตนเอง และพฒันางานอย่าง

ต่อเนื่อง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ 

สูง้าน (Determination) หมายถงึ บณัฑติทีม่คีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ ขยนัหมัน่เพยีร อดทน 

ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค สามารถปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 

เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี (Technological Expertise) หมายถงึ บณัฑติที่สามารถน า

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันางานไดอ้ย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

มคีุณธรรม (Integrity) หมายถึง บณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ ยดึมัน่ในหลกั

จรรยาบรรณวชิาชพี และน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 
 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มทีัง้หมด 5 ประเดน็ยุทธศาสตร ์

7 เป้าประสงค์ที่ส าคัญในการปฏิบตัิงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยมยีุทธศาสตรและ

เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานกัศกึษา ดงัน้ี 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ท่ี 1 :  การพฒันาความเข้มแขง็ในการจดัการศึกษาให้บณัฑิตมีคณุภาพ 

ตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงคท่ี์ 2 : ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทกัษะในการด ารงชีวิตท่ีดี 

กลยทุธท่ี์ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

3.การพฒันาคณุภาพ

นกัศกึษาทีส่ะทอ้น  

อตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

1.พฒันาคณุภาพพืน้ฐาน

ของผูเ้รยีน 

 

   - ปรบัพืน้ฐานทางวชิาการใหน้กัศกึษามี

ความพรอ้มศกึษาต่อในวชิาทีเ่รยีน 

 

ตารางที ่2-1 แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 



23 

 

กลยทุธท่ี์ (ต่อ) มาตรการ (ต่อ) แนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 

3.การพฒันาคณุภาพ

นกัศกึษาทีส่ะทอ้น  

อตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั (ต่อ) 

2.พฒันานกัศกึษาใหม้ี

คณุลกัษณะ Soft Skill  

ตรงตามอตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั 

3.พฒันาระบบการ

สนบัสนุนนกัศกึษาเกง่ 

(Premium Students) 

4.พฒันาระบบการตดิตาม

ผลการท างานของบณัฑติ 

5.สรา้งเครอืขา่ย

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

มหาวทิยาลยัฯ และ   

ศษิยเ์กา่ 

  - ปรบัพืน้ทางสงัคมใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้ม

ในการปรบัตวัเขา้กบัการเรยีนรูแ้ละการใชช้วีติ 

ในสงัคมในระดบัมหาวทิยาลยั โดยใหอ้าจารย ์

นกัศกึษารุน่พีแ่ละรุน่น้องท ากจิกรรมกลุ่ม

รว่มกนั 

  - จดักจิกรรมสง่เสรมิความรู ้ความสามารถใน

วชิาการ ความคดิวเิคราะห ์ความคดิ

สรา้งสรรค/์จดัประกวดและรณรงคก์ารแสดง

ความคดิเหน็จากนกัศกึษาอยา่งน้อยปีละ 2 

เรือ่ง (ทัง้ 4 ปี) 

  - จดักจิกรรมพฒันาทกัษะการสือ่สาร, 

สง่เสรมิภาวะผูน้ า, การวางแผนการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง, การท างานรว่มกนัระหว่างนกัศกึษากบั

นกัศกึษา ตลอดจนบุคคลภายนอก เพือ่พฒันา

คณุภาพนกัศกึษาใหบ้ณัฑติพรอ้มใช ้

  - จดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพและสขุภาพจติ  

ทีด่,ี รูจ้กับรหิารเวลาและมคีวามเป็น

ผูป้ระกอบการ ฯลฯ 

  - จดักจิกรรมจติสาธารณะ, กจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

  - จดักจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม 

  - จดักจิกรรมสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 

  - เปิดสอนโปรแกรมการเรยีนแบบ Fast 

Track ส าหรบันกัศกึษาทีม่คีวามโดดเด่น

ทางดา้นวชิาการ โดยใชว้ธิกีารยกเวน้วชิาเรยีน

พืน้ฐาน หรอืจดัการสอนแบบเนื้อหาเขม้ขน้ให้

เป็นการเฉพาะตวัตามความถนดัของผูเ้รยีน  

เพือ่พฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่ง

เตม็ประสทิธภิาพ 
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กลยทุธท่ี์ (ต่อ) มาตรการ (ต่อ) แนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 

  

  - พฒันาระบบและกระบวนการตดิตามผล

ภาวะการมงีานท าของบณัฑติ 

  - สรา้งระบบตดิตามความกา้วหน้าในการ

ท างานของบณัฑติ 

  - จดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละระลกึถงึ 

อาท ิงานชมุนุมศษิยเ์กา่ กจิกรรมประกาศ

เกยีรตคิณุศษิยเ์กา่ดเีด่น 

  - จดัโครงการ/กจิกรรมเพือ่เพิม่พนูทกัษะ

ความสามารถ/กจิกรรมและเปลีย่นรูใ้หแ้ก ่ 

ศษิยเ์กา่ 

  - สรา้งฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่เพือ่ใชป้ระโยชน์จาก

เครอืขา่ยศษิยเ์กา่ 

 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ความหมาย 

กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลยั และคณะ

ด าเนินการขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ผ่านการท ากิจกรรม

ต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนา ด้านวิชาการและวิชาชีพ การบ าเพ็ญประโยชน์ การรกัษา

สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนกฬีาและนันทนาการ เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาเป็นบณัฑติที่มคีุณลกัษณะที่พึงประสงค์ และเสรมิสร้างความเป็นคนเก่ง คนดแีก่

นกัศกึษา 

ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           

ทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีุกคนตอ้งเขา้รว่ม แบ่งออกเป็น 

1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 4 – 5 ปี 

นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 60 กจิกรรม และมจี านวนชัว่โมง

กจิกรรมรวม ไม่น้อยกว่า 200 ชัว่โมง ตลอดหลกัสูตรการศกึษา โดยต้องเขา้ร่วมกจิกรรมใน 

แต่ละปีการศกึษาไมน้่อยกว่า 50 ชัว่โมง 
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2. นักศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสตูรเทียบโอน 2- 3 ปี ภาคปกติ 

นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 กจิกรรม และมจี านวนชัว่โมง

กจิกรรมรวม ไมน้่อยกว่า 100 ชัว่โมง ตลอดหลกัสูตรการศกึษา โดยต้องเขา้ร่วมกจิกรรมในแต่

ละปีการศกึษาไมน้่อยกว่า 50 ชัว่โมง 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือ    

นอกศนูยท่ี์ตัง้ 

นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 กจิกรรม และมจี านวนชัว่โมง

กจิกรรมรวม ไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมง ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 
 

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แบ่งกิจกรรมที่

นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มออกเป็น 3 กลุ่มกจิกรรม ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมมหาวิทยาลยั หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัก าหนดให้นักศึกษา    

ทุกคนตอ้งเขา้รว่ม และตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมใหค้รบ และมจี านวนชัว่โมงกจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 

นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสตูร 4 – 5 ปี นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 18  

กจิกรรม และตอ้งมจี านวนชัว่โมงกจิกรรม 60 ชัว่โมง ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 

นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่วม

กจิกรรมจ านวน 10 กจิกรรม และตอ้งมจี านวนชัว่โมงกจิกรรม 30 ชัว่โมง ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 

นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสตูรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศนูยท่ี์ตัง้  

นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 3 กจิกรรม และต้องมจี านวนชัว่โมงกจิกรรม 9 ชัว่โมง 

ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 

2. กิจกรรมพฒันานักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตพึงประสงค์ หมายถงึ กจิกรรมที่   

มุ่งส่งเสรมิให้นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มคีุณลกัษณะของบณัฑติ     

พงึประสงค์ (Ideal Graduates) อนัได้แก่ มคีวามคดิเชงิสรา้งสรรค ์มทีกัษะในการประกอบ

อาชพี รูจ้กัใชส้ื่อเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั มทีกัษะในการสื่อสาร มวีุฒภิาวะทางสงัคม และมทีกัษะ

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยนักศกึษาจ าเป็นต้องเขา้ร่วม แต่นักศกึษาสามารถเลอืก

กจิกรรมทีจ่ะเขา้รว่มได ้โดยมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดกจิกรรมไว ้5 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Vocational Activities) คอื 

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือ

กจิกรรมที่จดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นกจิกรรมด้านวชิาการและวชิาชพีที่

ส่งเสรมิให้นักศกึษามคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในทกัษะด้านต่างๆ ทัง้เชงิความคดิสรา้งสรรค ์

และการฝึกปฏบิตัิด้านอาชพี เช่น การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การสมัมนาเชงิ

วชิาการ การแขง่ขนัทางวชิาการ การพฒันาบุคลกิภาพ เป็นตน้ 

2.2 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Activities) คอื 

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือ

กจิกรรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นกจิกรรมดา้นกีฬา และนันทนาการที่

ส่งเสรมิใหน้กัศกึษามสีุขภาพอนามยัทีส่มบรูณ์ แขง็แรง ตลอดจนสรา้งความสามคัครีะหว่างกนั 

เช่น กฬีา RMUTP เกมส์  กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย กจิกรรม       

การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ กจิกรรมรณรงค ์หรอืฝึกอบรมเกีย่วกบัสุขภาพและการลดละเลกิ 

สารเสพตดิ เป็นตน้ 

2.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรกัษาส่ิงแวดล้อม (Social or Environment 

Activities) คอื กจิกรรมทีด่ าเนินการโดยมหาวทิยาลยั คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

หรอืกิจกรรมที่จดัโดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นกจิกรรมที่มุ่งส่งเสรมิให้นักศกึษา

รู้จกัการบ าเพ็ญประโยชน์ และรกัษาสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้

กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ตลอดจนกจิกรรมสรา้งเสรมิจติอาสา จติสาธารณะ เช่น ค่ายอาสาพฒันา

ชนบท กจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมอนุรกัษ์แหล่งน ้าล าคลอง กจิกรรมปลกูป่า เป็นตน้  

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม (Morality Activities) คอื กจิกรรมที่

ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยั คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลยั หรอืกจิกรรมที่จดัโดย

หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ฯลฯ เช่น โครงการธรรมะสอนใจ 

กจิกรรมท าดเีพื่อพ่อ เป็นตน้ 

2.5 กิจกรรมอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม (Art and Cultural Activities) คอื กจิกรรม

ที่ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยั คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลยั หรอืกิจกรรมที่จดั

โดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรมที่ส่งเสรมิ 

ปลูกฝงัให้นักศึกษาเรยีนรูส้งัคมพหุวฒันธรรม รู้จกัศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม ขนบธรรมเนียม
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ประเพณีส าคญัต่างๆ ของไทย ตลอดจนการแลกเปลีย่นขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดงีามไป

ยงับุคคลอื่นนอกสถาบนั เช่น กจิกรรมวนัสงกรานตไ์ทย กจิกรรมเกีย่วกบัศาสนา และวนัส าคญั

ทางศาสนาต่างๆ  กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างประเทศ เป็นตน้ 
 

กิจกรรมพฒันานักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตพึงประสงคน้ี์  นักศึกษาต้องเข้าร่วม

กิจกรรมให้ครบทัง้  5 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม  โดยนักศึกษาสามารถ

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมคัรใจ ซ่ึงมีข้อก าหนด ดงัน้ี 

- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตร 4 – 5 ปี นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวนไม่

น้อยกว่า 30 กจิกรรม และตอ้งมจี านวนชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่า 100 ชัว่โมง ตลอดหลกัสูตร

การศกึษา 

- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสตูรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศกึษาต้องเขา้ร่วม

กจิกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 15 กจิกรรม และต้องมจี านวนชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่า 50 ชัว่โมง 

ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 

ส าหรบันักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอก

ศูนย์ท่ีตัง้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบอย่างน้อย 3 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า       

1 กิจกรรม ดงัน้ี 

- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์

ท่ีตัง้ นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 3 กจิกรรม และต้องมชีัว่โมงกจิกรรม

ไมน้่อยกว่า 9 ชัว่โมง ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 

3. กิจกรรมเลือกเสรี หมายถงึ กจิกรรมทีน่กัศกึษาสามารถเลอืกเขา้รว่มกจิกรรมได้ 

อย่างอสิระจาก แหล่งกจิกรรมภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยต้องเขา้ร่วมกจิกรรมให้

ครบตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตร 4 – 5 ปี นักศกึษาต้องเข้าร่วมกจิกรรมจ านวนไม่

น้อยกว่า 12 กจิกรรม และต้องมจี านวนชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง ตลอดหลกัสูตร

การศกึษา 

- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสตูรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศกึษาต้องเขา้ร่วม

กจิกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 กจิกรรม และต้องมจี านวนชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมง 

ตลอดหลกัสตูรการศกึษา  
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- นักศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์

ท่ีตัง้ นักศกึษาต้องเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 4 กจิกรรม และต้องมจี านวนชัว่โมง

กจิกรรมไมน้่อยกว่า 12 ชัว่โมง ตลอดหลกัสตูรการศกึษา 
 

 
 

 รายละเอียดจ านวนกิจกรรม/ชัว่โมงกิจกรรม 

หลกัสูตร 4 – 5 ปี 
หลกัสูตรเทียบโอน  
2 – 3 ปี ภาคปกติ 

หลกัสูตรเทียบโอน  
2 – 3 ปี ภาคสมทบ  
หรอืนอกศนูยท่ี์ตัง้ 

กิจกรรม 
เสริมหลกัสูตร 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
ชัว่โมง
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
ชัว่โมง
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
ชัว่โมง
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
60 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
30 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
100 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
10 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
30 ชัว่โมง 

1. กิจกรรม
มหาวิทยาลยั 

18 กจิกรรม 60 ชัว่โมง 10 กจิกรรม 30 ชัว่โมง 3 กจิกรรม 9 ชัว่โมง 

2. กิจกรรมพฒันา
นักศึกษาสู ่
การเป็นบณัฑิต
พึงประสงค ์

ไม่น้อยกว่า 
30 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
100 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
15 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
50 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
3 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
9 ชัว่โมง 

3. กิจกรรมเลือก
เสรี 

ไม่น้อยกว่า 
12 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
5 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
20 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 
4 กจิกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
12 ชัว่โมง 

 

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กาญจนา  สหัสทัศน์ (2545) การประเมินและดัชนีชี้บ่งระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา ด้านกิจกรรมการพฒันานักศึกษาที่มต่ีอการรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน   
ISO 9002 : กรณีศกึษามหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิระดบั
ความพงึพอใจของนักศกึษา ที่มต่ีอการจดักิจกรรมนักศกึษา 4 ด้าน (ด้านวชิาการ ด้านกฬีา 
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา และคณะกรรมการชมรมในสงักดัสโมสรนักศกึษา มหาวทิยาลยั
เซนต์จอห์น ประจ าปีการศึกษา 2544 และ ปีการศึกษา 2545 จ านวน 182 คน สถิติที่ใช้ใน 
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถีร่อ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์

ตารางที ่2-2 สรปุโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
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ตวัประกอบ (Factor Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1.ระดบัการรบัรู้ของนักศึกษาในเรื่อง
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 นกัศกึษาส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 62.1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ
ในเรื่องระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 ในระดบัปานกลาง  ดา้นสภาพการเปลีย่นแปลง
หลงัจากการน าระบบคุณภาพเข้ามาใช้ประโยชน์นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.5) 
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปานกลาง  2.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
นักศกึษา ปรากฎผลว่า นักศกึษาที่ถูกส ารวจส่วนใหญ่จะมสีถานภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการด ารง
ต าแหน่ง หรอืหน้าที่งานที่ปรากฎอยู่ในส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และใน
คณะกรรมการหรือการเป็นสมาชิกในส่วนต่างๆ ของชมรมที่สงักัดอยู่กับสโมสรนักศึกษา      
จงึสรุปได้อย่างชดัเจนว่า การเขา้มามสี่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศกึษาเกิดขึน้จาก
ความต้องการของนักศึกษาโดยตรง  3.การประเมินและดัชนีบ่งระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญ -
ประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม) ที่มีต่อการรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9002 โดย          
การวเิคราะห์ตวัประกอบปจัจยัร่วม (Factor Analysis) ปรากฎผลอย่างเป็น “รปูธรรม” ด้วย
สมการทางคณิตศาสตร์ ที่พบระดบัความพึงพอใจสูงสุดในภาพรวมของนักศึกษา คอื .805 
(การอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั) .766 (การใหค้ าปรกึษาของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
ในส านกักจิการนกัศกึษา .734 (การใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาชมรม) 

สุวมิล  บุญจนัทร ์(2547) ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพของนักศกึษากบัการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรและศกึษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแ ก่น กลุ่ มตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึกษา  คือ  นักศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชัน้ปีที่ 1 - ชัน้ปีที่ 6 ที่ก าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตรใีนปีการศึกษา 
2543 (ภาคปกต ิ16 คณะ) จ านวน 300 คน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ 
(percentage) และ ไคสแควร ์(chi-square) ผลการวจิยัพบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
คือ เพศ อายุ คณะ  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่มคีวามสมัพนัธ์กับประสบการณ์ในการเข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P < 0.05)  2) ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ไดแ้ก่ (1) ประเภทกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่นักศกึษาสนใจเขา้ร่วม 
ทัง้นักศกึษาที่เคยและไม่เคยเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร มคีวามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมใน   
3 ด้าน เช่นเดยีวกนั คอื ด้านการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมและทรพัยากร ด้านอาสาพฒันาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ และด้านกีฬา (2) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม          
ทัง้นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเห็นว่า ช่วง
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม คอื ช่วงการศกึษาภาคฤดรูอ้น ช่วงปิดภาคการศกึษาต้น และช่วงปิดภาค
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การศึกษาปลาย (3) แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ
หลกัสูตรมแีรงจูงใจ คอื การได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนนักศึกษา การได้รบัสิทธิในการอยู่
หอพักของมหาวิทยาลัย และการได้รบัการยอมรบัจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
นกัศกึษาทีไ่มเ่คยเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมแีรงจงูใจ คอื การท างานในต าแหน่งกรรมการ
สภานักศึกษา  การได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนนักศึกษา และการได้รบัเกียรติบตัรรบัรอง    
การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร  (4) ประโยชน์ในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร คอื ได้
ฝึกความเสยีสละ ได้รูจ้กัท างานร่วมกบัผู้อื่นและเพื่อสุขภาพร่างกาย 3) ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรนกัศกึษามคีวามเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 จตุพร  น าคิด (2548) ความเป็นผู้น า ความเป็นผู้คิดก้าวหน้า และการได้ร ับ          
การสนบัสนุนทางสงัคมของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ระดบัความเป็นผู้น า ความเป็นผู้คดิก้าวหน้า และการได้รบัการสนับสนุนทางสงัคม และเพื่อ
ศึกษาเปรยีบเทียบความเป็นผู้น า ความเป็นผู้คดิก้าวหน้า และการได้รบัการสนับสนุนทาง
สงัคมของนักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรมากและนักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิ
หลกัสูตรน้อย กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
มาก เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่เป็นประธาน และ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิกรรม หรอื
ชมรมต่างๆ ในมหาวทิยาลยั  ส่วนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรน้อย เป็นนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรทีีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มกจิกรรม หรอืชมรมต่างๆ ในมหาวทิยาลยั หรอืไม่ไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมใดๆ จ านวน 375 คน  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมาก และนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรน้อย มคีวามเป็นผูน้ า 
ความเป็นผูค้ดิก้าวหน้า และการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05 โดยนักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรมาก มคี่าเฉลี่ยความเป็นผู้น า 
ความเป็นผู้คิดก้าวหน้า และการได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมสูงกว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรน้อย 

ลิขนะ  พงศาปาน (2550) การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรคริสตจริยธรรม          
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน      
ศรธีรรมราชศกึษา จงัหวดันครศรธีรรมราช  มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันากจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
ครสิตจรยิธรรมเพื่อเสรมิสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1/3 โรงเรยีนศรธีรรมราชศกึษา จ านวน 44 คน สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test 
และหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรครสิตจรยิธรรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
เป็นลกัษณะกิจกรรม 2 ประเภท คอื กิจกรรมการเรยีนรูห้ลกัค าสอนด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
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และกจิกรรมในภาคปฏบิตัใิชเ้วลาระหว่างสปัดาห ์รวมถงึโครงการพฒันาคุณภาพชวีติ ซึง่แต่ละ
กจิกรรมพบว่า ผู้เรยีนได้รบัการพฒันาและเสรมิสรา้งในด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และ
ไดร้บัประโยนชอ์ยา่งมาก  มคี่าเฉลีย่คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนหลงัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรครสิตจริยธรรม มีค่าสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .001       
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับน่าพอใจ และความคิดเห็น       
ของนักเรียนและครูที่ปรกึษากิจกรรม ที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มคีวามคิดเห็นอยู่ใน  
ระดบัมาก 

น ้าทพิย ์ บุญเตมิ (2552) การรบัรู ้และความต้องการในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูแ้ละความต้องการของ
นักศกึษาต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์ 4 ด้าน คอื ด้านวชิาการ 
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศลิปวฒันธรรม ด้านกฬีาและนันทนาการ และเปรยีบเทยีบความ
คดิเห็นของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีที่ศึกษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และคณะวชิา 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักศึกษาทุกคณะทุกชัน้ปี จ านวน 302 คน สถิติที่ใช้ใน  
การวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม ดว้ยสถติทิดสอบ t-test และ One way ANOVA ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูใ้นกจิกรรม
นักศึกษาของนักศึกษาอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้านและเมื่อเปรยีบเทียบระดบัการรบัรู้ใน   
การเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และคณะ
วชิา พบว่า นักศกึษามกีารรบัรูใ้นการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาในด้านวชิาการ ดา้นบ าเพญ็  -
ประโยชน์ ดา้นศลิปวฒันธรรม ดา้นกฬีาและนนัทนาการ แตกต่างกนั ในส่วนความต้องการของ
นักศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา พบว่า ในภาพรวมนักศกึษามคีวามต้องการอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน และเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัความต้องการในการเขา้ร่วมกิจกรรมนักศกึษา 
จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีที่ศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และคณะวชิา พบว่านักศกึษามคีวาม
ต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
ศลิปวฒันธรรม ดา้นกฬีาและนนัทนาการ แตกต่างกนั 

สุค ีศริวิงศพ์ากร (2554) การศกึษาความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการรบัรู ้ทศันคต ิกบัการเขา้
ร่วมกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล      
พระนคร มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู ้การรบัรูข้องนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรกีบัการเขา้ร่วมกจิกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ด ี(3D) ไดแ้ก่ ดา้นประชาธปิไตย 
(Democracy) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและความเป็นไทย (Decency) และดา้นภูมคิุม้กนัภยัจาก
ยาเสพตดิ (Drug-Free) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การวจิยั คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกชัน้ปี 
ในปีการศึกษา 2553 จาก 9 คณะ จ านวน 400 คน  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
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การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test และ f-test แบบ 
One way ANOVA และวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รบัรูข้่าวสารจากการประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ/มหาวิทยาลยั เกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี อยู่ในระดบัปานกลาง มทีศันคติต่อ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ในภาพรวมนักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดบัมาก และด้านประชาธปิไตย ด้านภูมคิุ้มกนั
ภัยจากยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ีอยู่ในระดบัมาก ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน และ  
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1.เพศต่างกัน นักศึกษามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการ
ประชาสมัพนัธ์ของคณะ/มหาวทิยาลยั เกี่ยวกบันโยบายสถานศกึษา 3 ด ีแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วนคณะทีศ่กึษาต่างกนั นักศกึษาม ี   การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร
จากการประชาสมัพนัธข์องคณะ/มหาวทิยาลยัเกีย่วกบันโยบายสถานศกึษา 3 ด ีไม่แตกต่างกนั 
ที่ระดับนัยส าคัญที่ .05  2.เพศและคณะที่ศึกษาต่างกัน นักศึกษามีทัศนคติต่อนโยบาย
สถานศกึษา 3 ด ีแตกต่างกนั อยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  3.เพศและคณะทีศ่กึษา
ต่างกนั  นกัศกึษามพีฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัด าเนินการตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี แตกต่างกัน   4.การรับรู้ข่าวสารจาก การประชาสัมพันธ์ของคณะ/
มหาวทิยาลยั เกี่ยวกบันโยบายสถานศกึษา 3 ด ีมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวทิยาลยัด าเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  5.ทศันคติต่อ
นโยบายสถานศึกษา 3 ด ีมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในกจิกรรมที่
มหาวทิยาลยัด าเนินการตามนโยบายสถานศกึษา 3 ด ี

ผะอบ  ทองค า (2556) ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่มีต่อ       
การจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ายวชิาจงัหวดัศึกษา มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
นักศกึษาวทิยาลยัชุมชนแพร่ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ายวชิาจงัหวดัศกึษาและศกึษา
ปญัหาข้อเสนอแนะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่
ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่2 และ 3 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 110 คน  สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า    
1.ความพงึพอใจของนักศึกษาวทิยาลยัชุมชนแพร่ที่มต่ีอการจดักิจกรรมการเรยีนรู้รายวชิา
จงัหวดัศกึษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  2.ปญัหาและขอ้เสนอแนะ คอื ปญัหาดา้นระยะเวลาเรยีน
ในรายวชิานี้มเีวลาน้อยเกนิไปไม่เพยีงพอในการศกึษาคน้คว้าจากแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
สื่อการเรยีนรู้ยงัมไีม่เพียงพอกบัความต้องการของนักศึกษา มขี้อเสนอแนะ คอื ควรลงไป
ศึกษาจากแหล่งการเรยีนรู้ของชุมชนที่ส าคญัของจงัหวดัในแต่ละอ าเภอ และควรมกีารจดั
กจิกรรมกาเรยีนแบบผสมผสานระหว่างประวตัศิาสตรข์องจงัหวดักบัการละเล่นพืน้บา้น 
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัการศกึษา

เกี่ยวกับการส ารวจการรบัรู้และความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของ
นักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ผู้วจิยัได้สรุปกรอบแนวคดิ 
ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

             ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

เพศ 

สถานภาพ 

หลกัสตูร 

สงักดั 

การรบัรูแ้ละความพึงพอใจ 

การใช้ระบบทรานสคริปต ์

1. ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

2. ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 

3. ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

ภาพที ่2-1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 



บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

การศึกษา เรื่อง ส ารวจการรบัรู้และความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์

กจิกรรมของนักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร การศกึษาใน

ครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่ใชว้ธิกีารส ารวจ (Survey) 

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท าวจิยั 

3. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

5. การแปลความ 
 

1.ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาการรบัรู ้และความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานสครปิต์

กจิกรรมของนักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมปีระชากร
และกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 

ประชำกร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่  
1. นักศกึษา ชัน้ปีที่ 1 ทัง้ 9 คณะ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 

2557 ในสงักัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 4 ,437 คน (ข้อมูล :     
ส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ปีการศกึษา 2557) 

2. บุคลากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ทัง้ 9 คณะ ในสงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี    
ราชมงคลพระนคร จ านวนคณะละ 3 คน รวมเป็น 27 คน 
 

กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี 

ปีการศกึษา 2557 จ านวน 4,437 คน และบุคลากรฝ่ายกจิการนักศกึษา ทัง้ 9 คณะ จ านวน  

คณะละ 3 คน รวมเป็น 27 คน ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยการสุ่ม

ตวัอยา่ง ตามขัน้ตอนดงันี้ 
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1) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างตามที่ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบตัิของกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ทัง้ 9 คณะ  
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2) ผู้วจิยัใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) เป็นการก าหนด
พืน้ทีท่ีต่อ้งการศกึษา ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดเป็นนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
ปีการศึกษา 2557 และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ทัง้ 9 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร
การหากลุ่มตวัอย่างประชากรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 725) และก าหนดค่า  
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% เกีย่วกบัการสุ่มตวัอยา่ง หรอืยอมใหค้่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั .05  
ดงัสตูรต่อไปนี้ 
 
   n =   
   
 

 โดย   n        = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
  N      = จ านวนรวมทัง้หมดของประชากรทีใ่ชศ้กึษา 
  e = ความผดิพลาดทีย่อมรบัได ้ 
    (ในการศกึษานี้ก าหนดใหเ้ท่ากบั .05) 
 
 แทนค่า n =  
  
 

=     366.92  
 

ดงันัน้   จ านวนตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้จงึเท่ากบั 367 คน 
 

4) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ าแนกเป็นคณะทีศ่กึษา โดยใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชัน้ชนิดสดัส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยค านวณตามสตูรดงันี้  
 

 

 

 

4,437 

1+ (4,437 x (.052)) 

N 

 

1+Ne2 

 

จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด x จ านวนนกัศกึษาแต่ละคณะ 
 

จ านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามคณะที่ศกึษา โดยค านวณเป็น

สดัส่วนกบัขนาดประชากร ดงัแสดงในตารางที ่3-1 

ตารางที ่3-1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1     

ประจ าปีการศึกษา 2557 และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดั 
 

สงักดั 

นักศึกษำปริญญำตรี 

ชัน้ปีท่ี 1 

บุคลำกร 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

จ ำนวน

ประชำกร 

จ ำนวน 

กลุ่มตวัอย่ำง 

จ ำนวน 

กลุ่มตวัอย่ำง 

1. คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  385 32 3 

2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 570 47 3 

3. คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน  235 19 3 

4. คณะบรหิารธุรกจิ 1,709 141 3 

5. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 169 14 3 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 769 64 3 

7. คณะศลิปศาสตร ์ 252 21 3 

8. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 153 13 3 

9. คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 195 16 3 

รวม 
4,437 367 27 

 394 
 

5) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยจะท าการเก็บขอ้มูลจากนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 ทัง้ 9 คณะ ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 367 คน และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา     
ทัง้ 9 คณะ คณะละ 3 คน จ านวน 27 คน ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูใหค้รบ 394 ตวัอย่าง ตามสดัส่วนที่
ก าหนดไว ้ 
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2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ ผู้วจิยัได้สรา้งขึน้เอง เป็นแบบสอบถาม  

ส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรมของนักศกึษาและบุคลากร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยค าถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ย เพศ  สถานภาพ หลกัสูตร และ
สงักดัคณะ จ านวน 4 ขอ้ 
 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) โดยค าถามมลีกัษณะเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ 1 ค าตอบจากหลายตวัเลอืก 
(Multiple Choice Question) จ านวน 10 ขอ้ 
 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการใช้ระบบ  
ทรานสครปิต์กจิกรรม ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยค าถามมลีกัษณะเป็น
แบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) ม ี3 ดา้น คอื   

ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร   จ านวน  5 ขอ้ 
ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา  จ านวน  5 ขอ้ 
ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  จ านวน  5 ขอ้ 

 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5  คะแนน 
เหน็ดว้ย   ให ้ 4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ   ให ้ 3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย   ให ้ 2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 1  คะแนน 

 

ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ โดยมลีกัษณะขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) 
 
 

กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรท ำวิจยั 
แบบสอบถามฉบบันี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้เอง มขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี้ 
1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเรือ่งการรบัรูแ้ละความพงึพอใจ  

ของการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
ราชมงคลพระนคร  จากนัน้น ามาก าหนดกรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิยั ก าหนดนิยาม และเพื่อใช้
เป็นแนวทางการสรา้งแบบสอบถาม  
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2. สรา้งแบบสอบถามการรบัรูแ้ละความพงึพอใจ ของการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม 
ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยก าหนดขอบเขต     
และเนื้อหาใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ รวม 3 ดา้น คอื  

1. ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
2. ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 
3. ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  

 

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

1. นางประดษิฐา นาครกัษา ผูอ้ านวยการ 
กองพฒันานกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2. นางสาวมลัลกิา วรีะสยั  หวัหน้างานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
กองพฒันานกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3. นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หวัหน้างานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
ปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิรวบรวมความคดิเหน็และ

ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒ ิและหาดชันีความสอดคลอ้ง (Content validity index : CVI) ไดเ้ท่ากบั
0.91 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบันักศกึษาจ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α –Coefficient) ตามวธิขีอง 
Cronbach’s alpha ซึง่ไดค้่าความเทีย่งหรอืความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 0.70 โดย
ค่า reliability ของแบบสอบถามนี้ไดเ้ท่ากบั 0.84 ซึง่ถอืว่าแบบสอบถามนี้มคีวามเชื่อถอืได ้สามารถ
น าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 
 
3.กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจ
ของการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
ราชมงคลพระนคร ไปให้นักศกึษากลุ่มตวัอย่างท าด้วยตนเอง ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน  
367 ชุด และให้บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ทัง้ 9 คณะ ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน      
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27 ชุด โดยผูว้จิยัได้อธบิายวตัถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รบัจากการใหข้อ้มลูของนักศกึษา 
และบุคลากร เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าใจความส าคัญของการวิจัย และตัง้ใจตอบ
แบบสอบถามมากขึน้ 
 
4.กำรวิเครำะหข้์อมลู 

1. การประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวจิยั (IBM SPSS Statistics) 
มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

1.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามล าดบั 
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป 

ส าหรบัการวจิยั 
1.4 ประมวลผลขอ้มลูตามจดุมุง่หมายของการศกึษาวจิยั 

 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิท าการวเิคราะหข์อ้มลูตาม 
วตัถุประสงค ์และสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิดงัต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดน้ าขอ้มลูมาแจกแจงความถี ่(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานครปิต์กจิกรรม 
ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ด้านประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านระบบสารสนเทศกิจกรรม
นักศึกษา และด้านประโยชน์ของกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดน้ าขอ้มลูมาแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ(Percentage) และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 ทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ค่าสถติ ิt-test 
และ One – Way ANOVA กรณีพบว่ามนีัยส าคญัทางสถติจิะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธิกีารของ (Scheffe’s Method) 

1.4 การวเิคราะห์ลกัษณะขอ้ค าถามปลายเปิด (Open Ended) จะใช้วธิโีดยการ
วเิคราะห์สรุปแบบอุปนัย (Analysis Induction) คอื เป็นการน าขอ้มลูเชงิรูปธรรมที่ได้มาท าการ
สรปุเพื่อวเิคราะหห์าบทสรปุรว่มกนัของเรือ่งนัน้ 
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5.กำรแปลควำม 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 

 

สตูรกำรหำอนัตรภำคชัน้   =    
 
 

=    
 

=        0.80 
 

คะแนนเฉล่ีย   ระดบัควำมพึงพอใจ 
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 

  ค่าสงูสดุ – ค่าต ่าสดุ 

  จ านวนชัน้ทีต่อ้งการ 

 5 - 1 

5 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจยั 
 

 การศกึษาวจิยั เรื่อง “ส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานสครปิต์
กจิกรรมของนกัศกึษา และบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” โดยเกบ็ขอ้มลู
จากนักศึกษา ชัน้ปีที่ 1 ทัง้ 9 คณะ ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2557 
จ านวน 367 คน และบุคลากรฝา่ยกจิการนกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี     
ราชมงคลพระนคร จ านวน 27 คน โดยมแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 394 ชุด ซึ่งผูว้จิยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็น 5 ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสรปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 
 ตอนที่ 4 ทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของการใช้
ระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของนักศกึษา และบุคลากร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูทัว่ไปของนักศึกษา 
 

ตารางที ่4-1 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 208 56.7 
หญงิ 159 43.3 

รวม 367 100 
 

 จากตารางที่ 4-1 ผลการวจิยัพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 และเพศหญงิ จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 
 
 



42 

 

ตารางที ่4-2 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา  
 

ปริญญาตรีหลกัสตูร จ านวน ร้อยละ 
หลกัสตูร 4 – 5 ปี 309 84.2 
หลกัสตูรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกต ิ 50 13.6 
หลกัสตูรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรอืนอกศูนยท์ีต่ ัง้ 8 2.2 

รวม 367 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-2 ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาปรญิญาตรหีลกัสูตร 4 – 5 ปี จ านวน 309 คน คดิเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมา คือ 
นกัศกึษาปรญิญาตรหีลกัสตูรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกต ิจ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.6 
และนักศึกษาปรญิญาตรหีลกัสูตรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรอืนอกศูนย์ที่ตัง้ จ านวน    
8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 
 
ตารางที ่4-3 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

สงักดัคณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 32 8.7 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 47 12.8 
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 19 5.2 
คณะบรหิารธุรกจิ 141 38.4 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 14 3.8 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 64 17.4 
คณะศลิปศาสตร ์ 21 5.7 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 13 3.5 
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 16 4.4 

รวม 367 100.00 
 

จากตารางที ่4-3 ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สงักดัคณะ
บรหิารธุรกิจ จ านวน 141 คน คดิเป็นร้อยละ 38.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 64 คน     
คดิเป็นร้อยละ 17.4  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8
ตามล าดบั และน้อยที่สุด คือ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 13 คน    
คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 
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ข้อมลูทัว่ไปของบคุลากร 
 

ตารางที ่4-4 จ านวนและรอ้ยละของบุคลากรทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 48.1 
หญงิ 14 51.9 

รวม 27 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-4 ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 และเพศชาย จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.1 
 

ตารางที ่4-5 จ านวนและรอ้ยละของบุคลากรทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

สงักดัคณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 3 11.1 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 3 11.1 
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 3 11.1 
คณะบรหิารธุรกจิ 3 11.1 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3 11.1 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 3 11.1 
คณะศลิปศาสตร ์ 3 11.1 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3 11.1 
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 3 11.1 

รวม 27 100.00 
 

จากตารางที่ 4-5 ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม แต่ละสงักดัคณะ     
มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.1 
 
ข้อมลูทัว่ไปของนักศึกษาและบคุลากร 
 

ตารางที ่4-6 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษาและบุคลากรทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 221 56.1 
หญงิ 173 43.9 

รวม 394 100.00 
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 จากตารางที่ 4-6 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จ านวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.1 และเพศหญงิ จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.9 
 
ตารางที่ 4-7 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นกัศกึษา 367 93.1 
บุคลากร 27 6.9 

รวม 394 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-7 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็น
นกัศกึษา จ านวน 367 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.1 และบุคลากร จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 
 
ตารางที ่4-8 จ านวนและรอ้ยละของนกัศกึษาและบุคลากรทีต่อบแบบสอบถามจ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

สงักดัคณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 35 8.9 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 50 12.7 
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 22 5.6 
คณะบรหิารธุรกจิ 144 36.5 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 17 4.3 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 67 17.0 
คณะศลิปศาสตร ์ 24 6.1 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 16 4.1 
คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 19 4.8 

รวม 394 100.00 
 

จากตารางที่ 4-8 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่สังกัดคณะ
บรหิารธุรกิจ จ านวน 144 คน คดิเป็นร้อยละ 36.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 67 คน     
คดิเป็นร้อยละ 17.0  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 
ตามล าดบั และน้อยที่สุด คือ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 16 คน    
คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 
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ตอนท่ี 2  ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
 

ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสตูร) ของนักศึกษา 
 

ตารางที ่4-9 ระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
      ของนกัศกึษา 

 

ข้อค าถาม ตอบถกู ร้อยละ ตอบผิด ร้อยละ 

1. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 204 55.6 163 44.4 
2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 – 5 ปี 
    จะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่ากีก่จิกรรม    
    และมชีัว่โมงกจิกรรมรวมไมน้่อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

248 67.6 119 32.4 

3. โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
    อะไรบา้ง 

212 57.8 155 42.2 

4. กจิกรรมพฒันานกัศกึษาสูก่ารเป็นบณัฑติ     
    พงึประสงค ์ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ี
    หลกัสตูร 4 – 5 ปี จะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม 
    จ านวนไมน้่อยกว่ากีก่จิกรรม และจ านวน 
    ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

183 49.9 184 50.1 

5. ขอ้ใดคอืการไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 165 45.0 202 55.0 

6. นกัศกึษาสามารถเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
    ไดจ้ากทีใ่ดบา้ง 

247 67.3 120 32.7 

7. กจิกรรม/โครงการ 1 โครงการ สามารถเทยีบ 
    คา่ประสบการณ์กจิกรรมไดก้ีด่า้น 

174 47.4 193 52.6 

8. นกัศกึษาสามารถตดิตามขอ้มลูกจิกรรม/โครงการ  
    ฯลฯ สามารถคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตใ์ด 

195 53.1 172 46.9 

9. นกัศกึษาสามารถขอใบรบัรองกจิกรรมเสรมิ –  
    หลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ด 

138 37.6 229 62.4 

10. ขอ้ใดไมใ่ชป่ระโยชน์ของทรานสครปิตก์จิกรรม  
    (ใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 

168 45.8 199 54.2 

ผลรวมเฉล่ีย 193.4 52.71 173.6 47.29 
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จากตารางที่ 4-9 พบว่า ผลรวมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ตอบถูก คอื 193.4 คน คดิเป็น
ร้อยละ 52.71 และตอบผดิ 173.6 คน คดิเป็นร้อยละ 47.29 โดยหวัข้อที่ตอบถูก มากที่สุด    
คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสูตร 4 – 5 ปี จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ากีก่จิกรรม และ  
มชีัว่โมงกจิกรรมรวมไม่น้อยกว่ากีช่ ัว่โมง มผีู้ตอบถูก 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.6 และหวัขอ้ที่
ตอบถูกน้อยทีสุ่ด คอื ขอ้นักศกึษาสามารถขอใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ด มผีูต้อบ
ถูก 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.6 
 

ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสตูร) ของบคุลากร 
 

ตารางที ่4-10 ระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
       ของบุคลากร 

 

ข้อค าถาม ตอบถกู รอ้ยละ ตอบผิด รอ้ยละ 

1. ขอ้ใดไมใ่ช่ความหมายของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 12 44.4 15 55.6 

2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 – 5 ปี 
    จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ากีก่จิกรรม    
    และมชีัว่โมงกจิกรรมรวมไมน้่อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

22 81.5 5 18.5 

3. โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
    อะไรบา้ง 

16 59.3 11 40.7 

4. กจิกรรมพฒันานกัศกึษาสูก่ารเป็นบณัฑติ     
    พงึประสงค ์ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ี
    หลกัสตูร 4 – 5 ปี จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม 
    จ านวนไม่น้อยกว่ากีก่จิกรรม และจ านวน 
    ชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

16 59.3 11 40.7 

5. ขอ้ใดคอืการไม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 15 55.6 12 44.4 

6. นกัศกึษาสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
    ไดจ้ากทีใ่ดบา้ง 

26 96.3 1 3.7 

7. กจิกรรม/โครงการ 1 โครงการ สามารถเทยีบ 
    ค่าประสบการณ์กจิกรรมไดก้ีด่า้น 

10 37.0 17 63.0 

8. นกัศกึษาสามารถตดิตามขอ้มลูกจิกรรม/โครงการ  
    ฯลฯ สามารถคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตใ์ด 

20 74.1 7 25.9 

9. นกัศกึษาสามารถขอใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร    
   ไดจ้ากทีใ่ด 

12 44.4 15 55.6 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของทรานสครปิตก์จิกรรม  
    (ใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 

24 88.9 3 11.1 

ผลรวมเฉล่ีย 17.3 64.08 9.7 35.92 
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จากตารางที่ 4-10 พบว่า ผลรวมเฉลี่ยของบุคลากรที่ตอบถูก คือ 17.3 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 64.08 และตอบผิด 9.7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92 โดยหวัข้อที่ตอบถูก มากที่สุด คือ
นักศกึษาสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรได้จากที่ใดบ้าง มผีู้ตอบถูก 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
96.3 และหวัขอ้ทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ด คอื กจิกรรม/โครงการ 1 โครงการ สามารถเทยีบค่าประสบการณ์
กจิกรรมไดก้ีด่า้น มผีูต้อบถูก 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 
 
ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสตูร) ของนักศึกษาและบคุลากร 
 

ตารางที ่4-11 ระดบัความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
       ของนกัศกึษาและบุคลากร 

 

ข้อค าถาม ตอบถกู รอ้ยละ ตอบผิด รอ้ยละ 

1. ขอ้ใดไมใ่ช่ความหมายของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 216 54.8 178 45.2 

2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 – 5 ปี 
    จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ากีก่จิกรรม    
    และมชีัว่โมงกจิกรรมรวมไมน้่อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

270 68.5 124 31.5 

3. โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
    อะไรบา้ง 

228 57.9 166 42.1 

4. กจิกรรมพฒันานกัศกึษาสูก่ารเป็นบณัฑติ     
    พงึประสงค ์ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ี
    หลกัสตูร 4 – 5 ปี จะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม 
    จ านวนไม่น้อยกว่ากีก่จิกรรม และจ านวน 
    ชัว่โมงกจิกรรมไม่น้อยกว่ากีช่ ัว่โมง 

199 50.5 195 49.5 

5. ขอ้ใดคอืการไม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 180 45.7 214 54.3 

6. นกัศกึษาสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
    ไดจ้ากทีใ่ดบา้ง 

273 69.3 121 30.7 

7. กจิกรรม/โครงการ 1 โครงการ สามารถเทยีบ 
    ค่าประสบการณ์กจิกรรมไดก้ีด่า้น 

184 46.7 210 53.3 

8. นกัศกึษาสามารถตดิตามขอ้มลูกจิกรรม/โครงการ  
    ฯลฯ สามารถคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตใ์ด 

215 54.6 179 45.4 

9. นกัศกึษาสามารถขอใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
   ไดจ้ากทีใ่ด 

150 38.1 244 61.9 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของทรานสครปิตก์จิกรรม  
    (ใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 

192 48.7 202 51.3 

ผลรวมเฉล่ีย 210.7 53.48 183.3 46.52 
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จากตารางที่ 4-11 พบว่า ผลรวมเฉลี่ยของจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ตอบถูก คอื 210.7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.48  และตอบผดิ 183.3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.52 โดยหวัขอ้ทีม่ผีูต้อบถูก
มากที่สุด คอื ขอ้นักศกึษาสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ดบา้ง มผีูต้อบถูก 273 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 และหวัขอ้ทีม่ผีู้ตอบถูกน้อยทีสุ่ด คอื ขอ้นักศกึษาสามารถขอใบรบัรอง
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ด มผีูต้อบถูก 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 
 

ตอนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาและบุคลากรทีม่ตี่อการใชร้ะบบ  
    ทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 

 

ข้อมลูความคิดเหน็ต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) ของนักศึกษา 
ตารางที ่4-12  คา่เฉลีย่ ( X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความและการจดัอนัดบัของ 

        ความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ดา้นโครงสรา้ง 
 

ด้านโครงสร้าง 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัมนีโยบาย 129 191 45 1 1 4.22 .682 มาก 1 
 การบรหิารจดัการในการ (35.1) (52.0) (12.3) (0.3) (0.3)   ทีสุ่ด  
 จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร          
 ทีช่ดัเจน          
2 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ -  115 190 62 - - 4.14 .680 มาก 2 
 หลกัสตูร สามารถ (31.3) (51.8) (16.9)       
 ครอบคลุมทุกกจิกรรม          
 ในมหาวทิยาลยั          
3 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ - 102 205 56 4 - 4.10 .682 มาก 5 
 หลกัสตูร ซึง่แบ่งเป็น 3 (27.8) (55.9) (15.3) (1.1)      
 กลุ่มกจิกรรม ทีน่กัศกึษา          
 ตอ้งเขา้รว่มมคีวามเหมาะสม          
4 จ านวนกจิกรรมและจ านวน 122 177 59 8 1 4.12 .770 มาก 3 
 ชัว่โมงกจิกรรมทีต่อ้ง (33.2) (48.2) (16.1) (2.2) (0.3)     
 เขา้ร่วมตลอดจนจบ          
 การศกึษา ในแต่ละหลกัสตูร          
 ทีก่ าหนดไวม้คีวาม -          
 เหมาะสมและเพยีงพอ          
5 การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 108 197 55 7 - 4.11 .715 มาก 4 
 มคีวามสอดคลอ้งกบัความ - (29.4) (53.7) (15.0) (1.9)      
 ตอ้งการของนกัศกึษาและ          
 สภาพทีเ่ป็นจรงิของสงัคม          
 ภาพรวม 4.13 .475 มาก - 
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จากตารางที ่4-12 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร) ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13, S.D. 
= 0.475)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มหาวทิยาลยัมนีโยบายการบรหิารจดัการในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ชดัเจน 
เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.22, S.D. = 0.682) รองลงมาคอื โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรสามารถ
ครอบคลุมทุกกจิกรรมในมหาวทิยาลยั ( X = 4.14, S.D. = 0.680) และอนัดบัสุดทา้ย คอื โครงสรา้ง
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มกจิกรรม ที่นักศกึษาต้องเขา้ร่วมมคีวามเหมาะสม ( X = 
4.10, S.D. = 0.682) 
 
ตารางที ่4-13 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความและการจดัอนัดบั 
        ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  

        ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 
 

ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัไดม้กีาร 117 194 52 4 - 4.16 .694 มาก 1 
 ชีแ้จงและใหข้อ้มลูขา่วสาร (31.9) (52.9) (14.2) (1.1)      
 เกีย่วกบัการจดักจิกรรม          
 เสรมิหลกัสตูรแก่บุคลากร          
 และนกัศกึษาอย่างทัว่ถงึ          
 เหมาะสม          
2 กระบวนการท างาน 91 193 76 6 1 4.00 .739 มาก 3 
 เกีย่วกบัทรานสครปิต ์ (24.8) (52.6) (20.7) (1.6) (0.3)     
 กจิกรรม มบีุคลากร          
 รบัผดิชอบในการตดิต่อ          
 ประสานงานการจดั          
 กจิกรรมแต่ละประเภท          
 อย่างเหมาะสม          
3 มกีารประชาสมัพนัธ ์ 84 190 88 4 1 3.96 .733 มาก 4 
 การจดักจิกรรมเสรมิ - (22.9) (51.8) (24.0) (1.1) (0.3)     
 หลกัสตูรใหท้ราบอย่าง          
 ทัว่ถงึก่อนการจดักจิกรรม          
 รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลู          
 ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์          
 เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิ -          
 หลกัสตูรนกัศกึษา          
 มเีพยีงพอ          
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ตารางที ่4-13 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความและการจดัอนัดบั 
        ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  

        ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา (ต่อ) 
 

ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

4 มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้ม 87 188 78 14 - 3.95 .775 มาก 5 
 ทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศ (23.7) (51.2) (21.3) (3.8)      
 กจิกรรมนกัศกึษา โดย          
 ระบบมคีวามแมน่ย า          
 และมปีระสทิธภิาพ          
5 ระบบสารสนเทศกจิกรรม 106 204 47 10 - 4.11 .718 มาก 2 
 นกัศกึษาชว่ยให ้ (28.9) (55.6) (12.8) (2.7)      
 การปฏบิตังิานดา้น          
 กจิกรรมนกัศกึษา          
 มคีวามสะดวกขึน้          
 ภาพรวม 4.03 .515 มาก - 

 

จากตารางที่ 4-13 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรม
เสรมิหลกัสตูร) พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.515) และเมื่อพจิารณา
รายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มหาวทิยาลยัไดม้กีารชีแ้จงและใหข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
แก่บุคลากรและนักศกึษาอย่างทัว่ถงึ เหมาะสม เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.16, S.D. = 0.694) 
รองลงมาคอื ระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษาช่วยใหก้ารปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมนักศกึษามี
ความสะดวกขึน้ ( X = 4.11, S.D. = 0.718) และอนัดบัสุดทา้ย คอื มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้มที่
ใชร้ะบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา โดยระบบมคีวามแม่นย าและมปีระสทิธภิาพ ( X = 3.95,        
S.D. = 0.775) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

ตารางที ่4-14 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความและการจดัอนัดบัของ 
        ความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  

       ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
 

ด้านประโยชน์ของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 113 188 57 9 - 4.10 .743 มาก 4 
 ช่วยส่งเสรมิการพฒันา (30.8) (51.2) (15.5) (2.5)      
 คุณภาพของนกัศกึษาได ้          
2 การจดักจิกรรมเสรมิ -  122 191 53 1 - 4.18 .675 มาก 2 
 หลกัสตูรทุกกจิกรรม (33.2) (52.0) (14.4) (0.3)      
 มปีระโยชน์ต่อนกัศกึษา          
 ผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ          
3 การเขา้ร่วมกจิกรรม 127 190 50 - - 4.21 .663 มาก 1 
 เสรมิหลกัสตูร ช่วย (34.6) (51.8) (13.6)     ทีสุ่ด  
 เสรมิสรา้งทกัษะ          
 ประสบการณ์ ความรู ้          
 ความสามารถต่างๆ           
 ใหน้กัศกึษาเป็นบณัฑติ          
 ทีม่คีุณลกัษณะ          
 พงึประสงคไ์ด ้          
4 สามารถน าใบรบัรอง 117 194 52 4 - 4.16 .694 มาก 3 
 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (31.9) (52.9) (14.2) (1.1)      
 (ทรานสครปิต์กจิกรรม)          
 เป็นหลกัฐานประกอบ          
 การสมคัรงานได ้          
5 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 91 193 76 6 1 4.00 .739 มาก 5 
 สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ี (24.8) (52.6) (20.7) (1.6) (0.3)     
 ต่อการเขา้ร่วมกจิกรรม          

ภาพรวม 4.13 .495 มาก - 
 

จากตารางที ่4-14 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.495) และเมื่อพจิารณารายขอ้ 
ไดด้งันี้ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วยเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถต่างๆ ให้นักศึกษา เป็นบณัฑติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ได้  เป็นอันดบั 1    
( X = 4.21, S.D. = 0.663) รองลงมา คอื การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทุกกจิกรรม มปีระโยชน์
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ต่อนักศกึษาผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ ( X = 4.18, S.D. = 0.675) และอนัดบัสุดทา้ย กจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรสามารถสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รว่มกจิกรรม ( X = 4.00, S.D. = 0.739) 
 

ตารางที ่4-15 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และการจดัอนัดบัของความ 
         คดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของนกัศกึษา 

 

การใช้ระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
อนัดบั 

1 ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.13 .475 มาก 1 
2 ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 4.03 .515 มาก 3 
3 ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.13 .495 มาก 2 
 รวม 4.10 .436 มาก - 

 

จากตารางที ่4-15 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเห็นของนักศึกษาที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรม
เสรมิหลกัสูตร) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.436)  โดยดา้นโครงสรา้ง
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.13, S.D. = 0.475) รองลงมาคอื ดา้นประโยชน์
ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ( X = 4.13, S.D. = 0.495) และอนัดบัสุดท้าย คอื ดา้นระบบ
สารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา ( X = 4.03, S.D. = 0.515)  
 

ข้อมลูความคิดเหน็ต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) ของบคุลากร 
 

ตารางที ่4-16 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และการจดัอนัดบั 
        ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
       ของบุคลากร ดา้นโครงสรา้ง 

 

ด้านโครงสร้าง 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัมนีโยบาย 10 13 4 - - 4.22 .698 มาก 1 
 การบรหิารจดัการในการ (37.0) (48.1) (14.8)     ทีสุ่ด  
 จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร          
 ทีช่ดัเจน          
2 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ -  9 12 6 - - 4.11 .751 มาก 3 
 หลกัสตูร สามารถครอบคลุม (33.3) (44.4) (22.2)       
 ทุกกจิกรรมในมหาวทิยาลยั          
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ตารางที ่4-16 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
        ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของ 
      บุคลากร ดา้นโครงสรา้ง (ต่อ) 

 

ด้านโครงสร้าง 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

3 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ - 6 14 7 - - 3.96 .706 มาก 5 
 หลกัสตูร ซึง่แบ่งเป็น 3 (22.2) (51.9) (25.9)       
 กลุ่มกจิกรรม ทีน่กัศกึษา          
 ตอ้งเขา้รว่มมคีวามเหมาะสม          
4 จ านวนกจิกรรมและจ านวน 7 13 7 - - 4.00 .734 มาก 4 
 ชัว่โมงกจิกรรมทีต่อ้ง (25.9) (48.1) (25.9)       
 เขา้ร่วมตลอดจนจบ          
 การศกึษา ในแต่ละหลกัสตูร          
 ทีก่ าหนดไวม้คีวาม -          
 เหมาะสมและเพยีงพอ          
5 การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 8 14 5 - - 4.11 .698 มาก 2 
 มคีวามสอดคลอ้งกบัความ - (29.6) (51.9) (18.5)       
 ตอ้งการของนกัศกึษาและ          
 สภาพทีเ่ป็นจรงิของสงัคม          
 ภาพรวม 4.08 .649 มาก - 

 

จากตารางที ่4-16 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของบุคลากรที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร) ในดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.08, 
S.D. = 0.649) และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มหาวทิยาลยัมนีโยบายการบรหิารจดัการในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ชดัเจน 
เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.22, S.D. = 0.698) รองลงมาคอื การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรมคีวาม
สอดคลอ้งกบัความต้องการของนักศกึษาและสภาพที่เป็นจรงิของสงัคม ( X = 4.11, S.D. = 
0.698) และอนัดบัสุดท้าย คอื โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มกจิกรรมที่
นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มมคีวามเหมาะสม ( X = 3.96, S.D. = 0.706) 
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ตารางที ่4-17 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
       ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)     
      ของบุคลากร ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัไดม้กีาร 8 13 6 - - 4.07 .730 มาก 2 
 ชีแ้จงและใหข้อ้มลูขา่วสาร (29.6) (48.1) (22.2)       
 เกีย่วกบัการจดักจิกรรม          
 เสรมิหลกัสตูรแก่บุคลากร          
 และนกัศกึษาอย่างทัว่ถงึ          
 เหมาะสม          
2 กระบวนการท างาน 7 10 9 1 - 3.85 .864 มาก 4 
 เกีย่วกบัทรานสครปิต ์ (25.9) (37.0) (33.3) (3.7)      
 กจิกรรม มบีุคลากร          
 รบัผดิชอบในการตดิต่อ          
 ประสานงานการจดั          
 กจิกรรมแต่ละประเภท          
 อย่างเหมาะสม          
3 มกีารประชาสมัพนัธ ์ 7 13 7 - - 4.00 .734 มาก 3 
 การจดักจิกรรมเสรมิ - (25.9) (48.1) (25.9)       
 หลกัสตูรใหท้ราบอย่าง          
 ทัว่ถงึก่อนการจดักจิกรรม          
 รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลู          
 ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์          
 เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิ -          
 หลกัสตูรนกัศกึษา          
 มเีพยีงพอ          
4 มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้ม 7 11 6 3 - 3.81 .962 มาก 5 
 ทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศ (25.9) (40.7) (22.2) (11.1)      
 กจิกรรมนกัศกึษา โดย          
 ระบบมคีวามแมน่ย า          
 และมปีระสทิธภิาพ          
5 ระบบสารสนเทศกจิกรรม 6 17 4 - - 4.07 .616 มาก 1 
 นกัศกึษาชว่ยให ้ (22.2) (63.0) (14.8)       
 การปฏบิตังิานดา้น          
 กจิกรรมนกัศกึษา          
 มคีวามสะดวกขึน้          
 ภาพรวม 3.96 .651 มาก - 

 



55 

 

จากตารางที่ 4-17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และการจดั
อนัดบัความคดิเห็นของบุคลากรที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) 
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.651) และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 ระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษาช่วยใหก้ารปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมนักศกึษามคีวามสะดวก
ขึน้ เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.07, S.D. = 0.616) รองลงมาคอื มหาวทิยาลยัไดม้กีารชีแ้จงและให้
ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร แก่บุคลากรและนักศกึษาอย่างทัว่ถงึ ( X = 
4.07, S.D. = 0.730) และอนัดบัสุดท้าย คอื มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้มที่ใช้ระบบสารสนเทศ
กจิกรรมนกัศกึษา โดยระบบมคีวามแมน่ย าและมปีระสทิธภิาพ ( X = 3.81, S.D. = 0.962) 
 

ตารางที ่4-18 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
       ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
       ของบุคลากร ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

ด้านประโยชน์ของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 12 11 4 - - 4.30 .724 มาก 1 
 ช่วยส่งเสรมิการพฒันา (44.4) (40.7) (14.8)     ทีสุ่ด  
 คุณภาพของนกัศกึษาได ้          
2 การจดักจิกรรมเสรมิ -  8 13 6 - - 4.07 .730 มาก 2 
 หลกัสตูรทุกกจิกรรม (29.6) (48.1) (22.2)       
 มปีระโยชน์ต่อนกัศกึษา          
 ผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ          
3 การเขา้ร่วมกจิกรรม 8 13 6 - - 4.07 .730 มาก 2 
 เสรมิหลกัสตูร ช่วย (29.6) (48.1) (22.2)       
 เสรมิสรา้งทกัษะ          
 ประสบการณ์ ความรู ้          
 ความสามารถต่างๆ           
 ใหน้กัศกึษาเป็นบณัฑติ          
 ทีม่คีุณลกัษณะ          
 พงึประสงคไ์ด ้          
4 สามารถน าใบรบัรอง 8 13 6 - - 4.07 .730 มาก 2 
 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (29.6) (48.1) (22.2)       
 (ทรานสครปิต์กจิกรรม)          
 เป็นหลกัฐานประกอบ          
 การสมคัรงานได ้          
5 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 7 10 9 1 - 3.85 .864 มาก 5 
 สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ี (25.9) (37.0) (33.3) (3.7)      
 ต่อการเขา้ร่วมกจิกรรม          

ภาพรวม 4.07 .630 มาก - 
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จากตารางที ่4-18 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอันดบัความคดิเห็นของบุคลากรที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรม 
เสรมิหลกัสตูร) พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.630) และเมื่อพจิารณา 
รายขอ้ ไดด้งันี้ 
 กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรช่วยส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพของนักศกึษาได้ เป็นอนัดบั 1    
( X = 4.30, S.D. = 0.724) รองลงมา คอื การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทุกกจิกรรม มปีระโยชน์
ต่อนักศกึษาผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ, การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ 
ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถต่างๆ ให้นักศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะพงึประสงค์
ได้ และสามารถน าใบรบัรองกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร (ทรานสครปิต์กิจกรรม) เป็นหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรงานได ้เท่ากนัที่ ( X = 4.07, S.D. = 0.730) และอนัดบัสุดทา้ย กจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรสามารถสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รว่มกจิกรรม ( X = 3.85, S.D. = 0.864) 
 

ตารางที ่4-19 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
     ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
     ของบุคลากร 

 

การใช้ระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
อนัดบั 

1 ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.08 .649 มาก 1 
2 ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 3.96 .651 มาก 3 
3 ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.07 .630 มาก 2 
 รวม 4.03 .613 มาก - 

 

จากตารางที ่4-19 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสูตร) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.613)  โดยดา้นโครงสรา้งกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.08, S.D. = 0.649) รองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ( X = 4.07, S.D. = 0.630) และอนัดบัสุดทา้ย คอื ดา้นระบบสารสนเทศ
กจิกรรมนกัศกึษา ( X = 3.96, S.D. = 0.651)  
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ข้อมลูความคิดเหน็ต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) ของ
นักศึกษาและบคุลากร 
 

ตารางที ่4-20 ค่าเฉลีย่ ( X )ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
      ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)   
      ของนกัศกึษาและบุคลากร ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

ด้านโครงสร้าง 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัมนีโยบาย 139 204 49 1 1 4.22 .682 มาก 1 
 การบรหิารจดัการในการ (35.3) (51.8) (12.4) (0.3) (0.3)   ทีสุ่ด  
 จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร          
 ทีช่ดัเจน          
2 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ -  124 202 68 - - 4.14 .684 มาก 2 
 หลกัสตูร สามารถ (31.5) (51.3) (17.3)       
 ครอบคลุมทุกกจิกรรม          
 ในมหาวทิยาลยั          
3 โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิ - 108 219 63 4 - 4.09 .683 มาก 5 
 หลกัสตูร ซึง่แบ่งเป็น 3 (27.4) (55.6) (16.0) (1.0)      
 กลุ่มกจิกรรม ทีน่กัศกึษา          
 ตอ้งเขา้รว่มมคีวามเหมาะสม          
4 จ านวนกจิกรรมและ 129 190 66 8 1 4.11 .767 มาก 4 
 จ านวนชัว่โมงกจิกรรม (32.7) (48.2) (16.8) (2.0) (0.3)     
 ทีต่อ้งเขา้ร่วมตลอดจน          
 จบการศกึษา ในแต่ละ          
 หลกัสตูร ทีก่ าหนดไว ้          
 มคีวามเหมาะสมและ          
 เพยีงพอ          
5 การจดักจิกรรมเสรมิ -  116 211 60 7 - 4.11 .713 มาก 3 
 หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้ง (29.4) (53.6) (15.2) (1.8)      
 กบัความตอ้งการของ          
 นกัศกึษาและสภาพที ่          
 เป็นจรงิของสงัคม          
 ภาพรวม 4.13 .488 มาก - 

 

จากตารางที ่4-20 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาและบุคลากรทีม่ต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) ในด้านโครงสร้างกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.488)  และเมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
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 มหาวทิยาลยัมนีโยบายการบริหารจดัการในการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ชดัเจน 
เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.22, S.D. = 0.682) รองลงมาคอื โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรสามารถ
ครอบคลุมทุกกจิกรรมในมหาวทิยาลยั ( X = 4.14, S.D. = 0.684) และอนัดบัสุดท้าย คอื 
โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มกจิกรรม ที่นักศกึษาต้องเขา้ร่วมมคีวาม
เหมาะสม ( X = 4.09, S.D. = 0.683) 
 
ตารางที ่4-21 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 

      ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
     ของนกัศกึษาและบุคลากร ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 มหาวทิยาลยัไดม้กีาร 125 207 58 4 - 4.15 .696 มาก 1 
 ชีแ้จงและใหข้อ้มลูขา่วสาร (31.7) (52.5) (14.7) (1.0)      
 เกีย่วกบัการจดักจิกรรม          
 เสรมิหลกัสตูรแก่บุคลากร          
 และนกัศกึษาอย่างทัว่ถงึ          
 เหมาะสม          
2 กระบวนการท างาน 98 203 85 7 1 3.99 .748 มาก 3 
 เกีย่วกบัทรานสครปิต ์ (24.9) (51.5) (21.6) (1.8) (0.3)     
 กจิกรรม มบีุคลากร          
 รบัผดิชอบในการตดิต่อ          
 ประสานงานการจดั          
 กจิกรรมแต่ละประเภท          
 อย่างเหมาะสม          
3 มกีารประชาสมัพนัธ ์ 91 203 95 4 1 3.96 .732 มาก 4 
 การจดักจิกรรมเสรมิ - (23.1) (51.5) (24.1) (1.0) (0.3)     
 หลกัสตูรใหท้ราบอย่าง          
 ทัว่ถงึก่อนการจดักจิกรรม          
 รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลู          
 ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์          
 เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิ -          
 หลกัสตูรนกัศกึษา          
 มเีพยีงพอ          
4 มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้ม 94 199 84 17 - 3.94 .789 มาก 5 
 ทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศ (23.9) (50.5) (21.3) (4.3)      
 กจิกรรมนกัศกึษา โดย          
 ระบบมคีวามแมน่ย า          
 และมปีระสทิธภิาพ          
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ตารางที ่4-21 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
        ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของ 
      นกัศกึษาและบุคลากร ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา (ต่อ) 

 

ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

5 ระบบสารสนเทศกจิกรรม 112 221 51 10 - 4.10 .711 มาก 2 
 นกัศกึษาชว่ยให ้ (28.4) (56.1) (12.9) (2.5)      
 การปฏบิตังิานดา้น          
 กจิกรรมนกัศกึษา          
 มคีวามสะดวกขึน้          
 ภาพรวม 4.02 .525 มาก - 

 

จากตารางที ่4-21 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาและบุคลากรทีม่ต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.525) และเมื่อ
พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 มหาวทิยาลยัไดม้กีารชีแ้จงและใหข้อ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรแก่
บุคลากรและนกัศกึษาอยา่งทัว่ถงึ เหมาะสม เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.15, S.D. = 0.696) รองลงมาคอื 
ระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษาช่วยใหก้ารปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมนักศกึษามคีวามสะดวกขึน้ 
( X = 4.10, S.D. = 0.717) และอนัดบัสุดท้าย คอื มหาวทิยาลยัมคีวามพร้อมที่ใช้ระบบ
สารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา โดยระบบมคีวามแม่นย าและมปีระสทิธภิาพ ( X = 3.94, S.D. = 
0.789) 
 

ตารางที ่4-22 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
      ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
     ของนกัศกึษาและบุคลากร ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

ด้านประโยชน์ของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

1 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 125 199 61 9 - 4.12 .742 มาก 4 
 ช่วยส่งเสรมิการพฒันา (31.7) (50.5) (15.5) (2.3)      
 คุณภาพของนกัศกึษาได ้          
2 การจดักจิกรรมเสรมิ -  130 204 59 1 - 4.18 .678 มาก 2 
 หลกัสตูรทุกกจิกรรม (33.0) (51.8) (15.0) (0.3)      
 มปีระโยชน์ต่อนกัศกึษา          
 ผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ          



60 

 

ตารางที ่4-22 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
       ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของ 
       นกัศกึษาและบุคลากร ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (ต่อ) 

 

ด้านประโยชน์ของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ X  S.D. 

แปล 
ความ 

อนัดบั 

3 การเขา้ร่วมกจิกรรม 135 203 56 - - 4.20 .668 มาก 1 
 เสรมิหลกัสตูร ช่วย (34.3) (51.5) (14.2)       
 เสรมิสรา้งทกัษะ          
 ประสบการณ์ ความรู ้          
 ความสามารถต่างๆ           
 ใหน้กัศกึษาเป็นบณัฑติ          
 ทีม่คีุณลกัษณะ          
 พงึประสงคไ์ด ้          
4 สามารถน าใบรบัรอง 125 207 58 4 - 4.15 .696 มาก 3 
 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (31.7) (52.5) (14.7) (1.0)      
 (ทรานสครปิต์กจิกรรม)          
 เป็นหลกัฐานประกอบ          
 การสมคัรงานได ้          
5 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 98 203 85 7 1 3.99 .748 มาก 5 
 สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ี (24.9) (51.5) (21.6) (1.8) (0.3)     
 ต่อการเขา้ร่วมกจิกรรม          

ภาพรวม 4.12 .504 มาก - 
 

จากตารางที ่4-22 ค่าเฉลีย่  ( X )  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาและบุคลากรทีม่ต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.504) และ 
เมือ่พจิารณารายขอ้ ไดด้งันี้ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วยเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถต่างๆ ให้นักศึกษา เป็นบณัฑติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ได้  เป็นอันดบั 1    
( X = 4.20, S.D. = 0.668) รองลงมา คอื การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทุกกจิกรรม มปีระโยชน์
ต่อนักศกึษาผูร้่วมกจิกรรม/โครงการ ( X = 4.18, S.D. = 0.678) และอนัดบัสุดทา้ย กจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรสามารถสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รว่มกจิกรรม ( X = 3.99, S.D. = 0.748) 
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ตารางที ่4-23 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลความ และการจดัอนัดบั 
     ของความคดิเหน็ต่อการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร)  
     ของนกัศกึษาและบุคลากร 

 

การใช้ระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
อนัดบั 

1 ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.13 .488 มาก 1 
2 ดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา 4.02 .525 มาก 3 
3 ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 4.12 .504 มาก 2 
 รวม 4.09 .449 มาก - 

 

จากตารางที ่4-23 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความ และ 
การจดัอนัดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาและบุคลากรทีม่ต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.449) โดยดา้น
โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เป็นอนัดบั 1 ( X = 4.13, S.D. = 0.488) รองลงมาคอื ดา้น
ประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ( X = 4.12, S.D. = 0.504) และอนัดบัสุดทา้ย คอื ดา้น
ระบบสารสนเทศกจิกรรมนกัศกึษา ( X = 4.02, S.D. = 0.525) 
 
ตอนท่ี 4  ทดสอบสมมตฐิานเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของ 

    การใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) ของนกัศกึษา 
    และบุคลากร มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตาม 
    เพศ หลกัสตูร สงักดัคณะ และสถานภาพ 

 

สมมติฐานท่ี 1 
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม         
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-24 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์ 
        กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

เพศ จ านวน (X ) (S.D.) t Sig. 

ชาย 208 4.11 0.48 7.62 0.005* 
หญงิ 159 4.08 0.35   

 *p<.05 
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 จากตารางที ่4-24 พบว่า นักศกึษาเพศชายมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.11, S.D. = 0.48)  
และนักศกึษาเพศหญงิมคี่าเฉลีย่ ( X = 4.08, S.D. = 0.35) ตามล าดบั จากการทดสอบดว้ย
สถติ ิt-test พบว่า ค่า Sig = 0.05  แสดงว่านักศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล      
พระนคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 
สมมติฐานท่ี 2 
 นักศึกษาที่มหีลกัสูตรต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม         
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-25 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพงึพอใจของนกัศกึษา 
        ทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยั 
        เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามหลกัสตูร 

 

หลกัสูตร (X ) (S.D.) 

หลกัสตูร 4-5 ปี  
1.18 

 
0.43 หลกัสตูรเทยีบโอน 2-3 ปี ภาคปกต ิ

หลกัสตูรเทยีบโอน 2-3 ปี ภาคสมทบ 
 
 จากตารางที ่4-25  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ ( X = 1.18, S.D. = 0.43)   
 
ตารางที ่4-26 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความ 
  พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิ 
  หลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามหลกัสตูร 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.94 0.47 2.51 0.082 
ภายในกลุ่ม 364 68.71 0.18   

รวม 366 69.66    

 *p<.05 
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 จากตารางที ่4-26 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ค่า Sig = 0.082 แสดงว่า
นักศกึษาที่มหีลกัสูตรต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
 
สมมติฐานท่ี 3 
 นักศกึษาที่มสีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม         
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-27 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพงึพอใจของนกัศกึษา 
        ทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยั 
        เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 

 

สงักดัคณะ (X ) (S.D.) 

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
 
 
 

4.35 

 
 
 
 

2.03 

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
บรหิารธุรกจิ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร ์
ศลิปศาสตร ์
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและการออกแบบแฟชัน่ 

 

 จากตารางที ่4-27  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ ( X = 4.35, S.D. = 2.03)   
 
ตารางที ่4-28  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความ 
   พงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิ 
   หลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 8 4.06 0.50 2.77 0.005* 
ภายในกลุ่ม 358 65.59 0.18   

รวม 366 69.66    

 *p<.05 
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ตารางที ่4-29 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่สงักดักบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใช้ 
       ระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  ราชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 

 

คณะ ( X ) 
ครุศาสตร ์
อุตสาห-
กรรม 

เทคโน- 
โลย ี

คหกรรม- 
ศาสตร ์

เทคโน- 
โลย ี
สื่อสาร 
มวลชน 

บรหิาร 
ธรุกจิ 

วทิยา- 
ศาสตร ์
และ 

เทคโน- 
โลย ี

วศิวกรรม- 
ศาสตร ์

ศลิป- 
ศาสตร ์

สถาปตัย- 
กรรม
ศาสตร ์
และการ 
ออกแบบ 

อตุสาห- 
กรรม 
สิง่ทอ
และ 

ออกแบบ 
แฟชัน่ 

ครศุาสตร ์
อตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
4.35 

- -0.239 -0.196 -0.275 -0.338 -0.291 -0.307 0.112* 
 

-0.225 

เทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 - 0.043* -0.035 -0.098 -0.051 -0.068 0.352 0.014 

เทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

  - -0.079 -0.141 -0.095 -0.111 0.309 -0.028 

บรหิารธรุกจิ    - -0.062 -0.016* -0.032 0.388 0.050 
วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

    - 0.046 0.030 0.450 0.113 

วศิวกรรมศาสตร ์      - -0.016 0.404 0.066 
ศลิปศาสตร ์       - 0.420 0.082 
สถาปตัยกรรม- 
ศาสตรแ์ละการ 
ออกแบบ 

       - 0.337 

อตุสาหกรรม 
สิง่ทอและ 
ออกแบบ 

        - 

 

จากตารางที่ 4-29 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วย
วธิกีารทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า นักศกึษาทีม่สีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
ราชมงคลพระนคร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
 

1. นักศกึษาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์
กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มากกว่า  
นกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

2. นักศกึษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทราน -
สครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากกว่า 
นกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

3. นักศึกษาคณะบรหิารธุรกจิ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อยกว่า  นักศึกษา    
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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สมมติฐานท่ี 4 
 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม         
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-30 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

เพศ จ านวน (X ) (S.D.) t Sig. 

ชาย 13 4.05 0.72 1.61 0.216 
หญงิ 14 4.02 0.52   

 *p<.05 
 

 จากตารางที ่4-30 พบว่า บุคลากรเพศหญงิมคี่าเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.02, S.D. = 0.52)  
และบุคลากรเพศชายมคี่าเฉลีย่ ( X = 4.05, S.D. = 0.72) ตามล าดบั จากการทดสอบดว้ยสถติ ิ
t-test พบว่า ค่า Sig = 0.216 แสดงว่าบุคลากรทีม่เีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบ 
ทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
ไมแ่ตกต่างกนั 
 

สมมติฐานท่ี 5 
 บุคลากรที่มสีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม         
(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-31 ค่าเฉลีย่  ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของความพงึพอใจของบุคลากร 
     ทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยั 
     เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 

 

สงักดัคณะ (X ) (S.D.) 
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  

 
 
 

5.00 

 
 
 
 

2.63 

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
บรหิารธุรกจิ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร ์
ศลิปศาสตร ์
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและการออกแบบแฟชัน่ 

 จากตารางที ่4-31  พบว่าในภาพรวม มคี่าเฉลีย่ ( X = 5.00, S.D. = 2.63)   
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ตารางที ่4-32  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความ  
   พงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิ 
   หลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 8 6.58 0.82 4.62 0.003* 
ภายในกลุ่ม 18 3.20 0.17   

รวม 26 9.78    

 *p<.05 
 

ตารางที ่4-33  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่สงักดักบัความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการใช้ 
        ระบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
   ราชมงคลพระนคร จ าแนกตามสงักดัคณะ 

 

คณะ ( X ) 
ครุศาสตร ์
อุตสาห-
กรรม 

เทคโน- 
โลย ี

คหกรรม- 
ศาสตร ์

เทคโน- 
โลย ี
สื่อสาร 
มวลชน 

บรหิาร 
ธรุกจิ 

วทิยา- 
ศาสตร ์
และ 

เทคโน- 
โลย ี

วศิวกรรม- 
ศาสตร ์

ศลิป- 
ศาสตร ์

สถาปตัย- 
กรรม
ศาสตร ์
และการ 
ออกแบบ 

อตุสาห- 
กรรม 
สิง่ทอ
และ 

ออกแบบ 
แฟชัน่ 

ครศุาสตร ์
อตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
5.00 

- -0.711 -0.200 -0.222 -1.133 -1.155 -1.311 0.044 -0.666 

เทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์

 - 0.511 0.488 -0.422 -0.444 -0.600 0.755 0.044 

เทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

  - -0.022 -0.933 -0.955* -1.111 0.244 -0.466 

บรหิารธรุกจิ    - -0.911 -0.933 -1.088 0.266* -0.444 

วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

    - -0.022 -0.177 1.177 0.466 

วศิวกรรมศาสตร ์      - -0.155 1.200 0.488 

ศลิปศาสตร ์       - 1.355 0.644 

สถาปตัยกรรม- 
ศาสตรแ์ละการ 
ออกแบบ 

       - 0.711* 

อตุสาหกรรม 
สิง่ทอและ 
ออกแบบ 

        - 
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จากตารางที่ 4-33 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วย
วธิกีารทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า บุคลากรที่มสีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ         
ทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
น้อยกว่าบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร ์

2. บุคลากรคณะบรหิารธุรกิจ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มากกว่า บุคลากรคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

3. บุคลากรคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร น้อยกว่า บุคลากรคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
 
สมมติฐานท่ี 6 
 สถานภาพต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรม
เสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4-34 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของสถานภาพทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์ - 
        กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

สถานภาพ จ านวน (X ) (S.D.) t Sig. 

นกัศกึษา 367 4.10 0.43 7.59 0.006* 
บุคลากร 27 4.03 0.61   

 *p<.05 
 

 จากตารางที่ 4-34 พบว่า สถานภาพนักศกึษามคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.10, S.D. = 
0.43)  และสถานภาพบุคลากรมคี่าเฉลีย่ ( X = 4.03, S.D. = 0.61) ตามล าดบั จากการทดสอบ
ดว้ยสถติ ิt-test พบว่า ค่า Sig = 0.006  แสดงว่าสถานภาพต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล      
พระนคร แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4-35 สรปุการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์ - ยอมรบัสมมตฐิาน 
 กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พระนคร แตกต่างกนั 
 

2 นกัศกึษาทีม่หีลกัสตูรต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบ 
ทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั  
3 นกัศกึษาทีม่สีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบ ยอมรบัสมมตฐิาน 
 ทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

4 บุคลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์ -  ปฏเิสธสมมตฐิาน 
 กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พระนคร แตกต่างกนั 
 

5 บุคลากรทีม่สีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบ ยอมรบัสมมตฐิาน 
 ทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 

6 สถานภาพต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต ์-  ยอมรบัสมมตฐิาน 
 กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พระนคร แตกต่างกนั 
 

  

จากตารางที่ 4-35 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีหลักสูตร      
และบุคลากรที่มเีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกนั และนักศึกษาที่มี
เพศ สงักดัคณะ บุคลากรที่มสีงักดัคณะ สถานภาพ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบ 
ทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
แตกต่างกนั  
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ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการรวบรวมและสรปุความคดิเหน็จากขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended)  
นกัศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพในการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่4-36   ขอ้เสนอแนะ จากขอ้ค าถามปลายเปิดของนกัศกึษาและบุคลากรทีม่ต่ีอ         

การใชร้ะบบทรานสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

ด้าน ข้อเสนอแนะ จ านวน 

โครงสรา้งกจิกรรม - ควรลดชัว่โมงกจิกรรมลงใหเ้หลอื100 ชัว่โมง (4ปี)  

10 เสรมิหลกัสตูร   และจ านวนกจิกรรมในสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

   เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการเรยีน 

 - โครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมคีวามซบัซอ้น  
6 

   จ านวนการเกบ็ชัว่โมงมมีากเกนิไป 

 - จ านวนกจิกรรมทีร่องรบันกัศกึษามไีม่เพยีงพอและไม่หลากหลาย 5 

ระบบสารสนเทศ - ควรมกีารประชาสมัพนัธ ์เกีย่วกบัระบบทรานสครปิตก์จิกรรม 
12 

กจิกรรมนกัศกึษา   ใหม้ากกว่านี้ 

 - ควรมกีารเพิม่จ านวนเครื่องมอืในการบนัทกึชัว่โมงกจิกรรม 
15 

   ตลอดจนใหร้ะบบมคีวามเทีย่งตรงในการบนัทกึขอ้มลู 
 
 



บทท่ี 5 
 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง “ส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์
กจิกรรมของนกัศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” มวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการรบัรู้ ความพึงพอใจของการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร) ของนักศกึษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และศึกษา
ปญัหาและอุปสรรคในการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) และ
เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริม
หลกัสตูร) ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นักศกึษา ชัน้ปีที ่1 
ที่ศึกษาในระดับปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2557 จ านวน 367 คน และบุคลากรฝ่ายกิจการ
นักศกึษา ทัง้ 9 คณะ จ านวน 27 คน ในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวม
จ านวน 394 คน จากนัน้น าข้อมูลมาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิผลหา
ค่าทางสถติต่ิอไป 
 
สรปุผลการวิจยั 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย       
คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 เป็นนักศกึษาปรญิญาตรหีลกัสูตร 4 – 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 84.2 ส่วนใหญ่
สงักดัคณะบรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 38.4  ส าหรบับุคลากรใชต้วัอย่างแบบเจาะจง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 และสงักดัคณะคดิเป็นรอ้ยละ 11.1 ในภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 56.1 มสีถานภาพเป็นนกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 93.1 
และสงักดัคณะบรหิารธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 

2. ขอ้มูลความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 52.71 โดยหวัข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4 – 5 ปี จะต้องเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ากี่กิจกรรม และ
มชีัว่โมงกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่ากี่ชัว่โมง มผีู้ตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 67.6  ส าหรบับุคลากร 
ส่วนใหญ่ตอบถูก คดิเป็นรอ้ยละ 64.08 โดยหวัขอ้ทีต่อบถูกมากทีสุ่ด คอื นักศกึษาสามารถเขา้
รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ดบา้ง มผีูต้อบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 96.3 และในภาพรวมของ
นกัศกึษาและบุคลากรส่วนใหญ่ตอบถูก คดิเป็นรอ้ยละ 53.48 โดยหวัขอ้ทีต่อบถูกมากทีสุ่ด คอื 
นกัศกึษาสามารถเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไดจ้ากทีใ่ดบา้ง มผีูต้อบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 69.3 
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3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
อยู่ในล าดบัที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคอื ดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรมคี่าเฉลี่ย 
4.13 และด้านระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศึกษา มคี่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในล าดบัสุดท้าย ส าหรบั
ความพงึพอใจของบุคลากรที่มต่ีอการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรอยู่ใน
ล าดบัที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ย 
4.07 และด้านระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศกึษา มคี่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในล าดบัสุดท้าย และใน
ภาพรวมของนักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านโครงสรา้งกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร อยู่ในล าดบัที่ 1 มคี่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนรองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของกจิกรรม
เสรมิหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ย 4.12 และด้านระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มคี่าเฉลี่ย 4.02    
อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์

กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
4.2 นักศกึษาที่มหีลกัสูตรต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์

กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
4.3 นักศกึษาทีม่สีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์

กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
4.4 บุคลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไมแ่ตกต่างกนั 
4.5 บุคลากรทีม่สีงักดัคณะต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์ – 

กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
4.6 สถานภาพต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม 

(กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษา เรื่อง ส ารวจการรบัรูแ้ละความพงึพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์
กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า 
นักศึกษาและบุคลากรมากกว่าครึ่งมีการรับรู้ถึงการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เนื่องจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
มกีารให้ขอ้มูลกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรให้แก่นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 และบุคลากรฝ่ายกจิการนักศกึษา ทัง้ 9 คณะ รบัรู ้รบัทราบถงึกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่
มหาวทิยาลยัสรา้งขึน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

ความพงึพอใจของการใช้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา 
และบุคลากรมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เนื่องจากระบบทรานสครปิต์กจิกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มโีครงสรา้งที่ชดัเจน มจี านวนกจิกรรม และจ านวนชัว่โมงกจิกรรมที่
นักศึกษาต้องเข้าร่วม แยกตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรของนักศกึษามปีระโยชน์
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติพงึประสงค์ ใหน้ักศกึษาเป็นบณัฑติที่มคีวามเพยีบพรอ้มทัง้
ความรู ้ทกัษะทางอาชพี และทกัษะทางสงัคม สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาความเขม้แขง็ในการจดั
การศกึษาให้บณัฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน เป้าประสงค์ที่ 2 
การผลติบณัฑติให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมทีกัษะในการด ารงชวีติที่ด ีกลยุทธ์ที่ 3 การพฒันา
คุณภาพนักศกึษาที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยั
ของผะอบ ทองค า (2556) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวทิยาลยัชุมชนแพร่ที่มต่ีอการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้รายวชิาจงัหวดัศึกษา โดยมกีลุ่มตวัอย่างคอื นักศึกษาวทิยาลยัชุมชน
แพร่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 110 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของนักศกึษาวทิยาลยัชุมชนแพร่ที่มต่ีอการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูร้ายวชิาจงัหวดัศกึษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ความพงึพอใจด้านโครงสร้างกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ  
รายขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดถงึมาก เนื่องจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรมโีครงสรา้งทีช่ดัเจน มกีาร
แบ่งกลุ่มประเภทของกจิกรรมที่ต้องเขา้ร่วม รวมทัง้แบ่งสดัส่วนการเขา้ร่วมกจิกรรมของแต่ละ
หลกัสตูรการศกึษา  
  ความพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
รายข้ออยู่ในระดบัมาก เนื่องจากมหาวทิยาลยัได้ด าเนินการจดัท าระบบสารสนเทศกิจกรรม
นักศึกษาขึ้นมารองรบัการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) และมีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษา ตลอดจน
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การเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา       
ซึ่งช่วยให้การท ากิจกรรมของนักศึกษาเป็นระบบมากขึ้น และการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที ่ 
ฝา่ยกจิการนกัศกึษามคีวามสะดวกรวดเรว็ขึน้ 
 ความพงึพอใจดา้นประโยชน์ของกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเป็นการสรา้งความตระหนัก ความใส่ใจ
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั ซึ่งการท ากิจกรรมช่วย
เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 
นอกเหนือจากการเรยีนการสอนทางวชิาการ และการเขา้ร่วมกจิกรรมจะส่งผลดต่ีอนักศกึษา
ภายหลงัส าเรจ็การศึกษา นักศึกษาจะได้รบัใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร (ทรานสครปิต์
กจิกรรม) ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสมคัรงานเป็นหลกัฐานควบคู่กบัทรานสครปิต์
การศึกษาได้ ตลอดจนช่วยให้การท างานด้านกิจกรรมนักศึกษามคีวามเป็นระบบมากขึ้น มี
ฐานขอ้มูลการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาในแต่ละปี ซึง่สามารถน าไปวเิคราะห์ผลเพื่อปรบัปรุง
การจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในอนาคตต่อไปได ้
 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรมของนักศกึษา
และบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตาม เพศ หลกัสูตร สงักดัคณะ 
และสถานภาพ พบว่า นักศึกษาที่มเีพศต่างกนั และสงักดัคณะต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อ   
การใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
พระนคร แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีหลักสูตรต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ   
ทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
ไม่แตกต่างกนั  ส าหรบับุคลากรที่มเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์
กจิกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนบุคลากรที่มสี ังกัดคณะต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อการใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 
(กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั  นอกจากนัน้
นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมสีถานภาพต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ระบบทรานสครปิต์
กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัที่พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมกีารรบัรู้ถึงการใช้ระบบทรานสครปิต์
กจิกรรมมากกว่าครึง่ และมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบทรานสครปิต์กจิกรรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณารายดา้นและขอ้เสนอแนะแลว้ ดา้นโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
ยงัมคีวามต้องการที่จะปรบัลดจ านวนชัว่โมงกิจกรรม จ านวนกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรในแต่ละ
หลกัสูตรการศึกษาที่ต้องเข้าร่วมให้มสีดัส่วนที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อการเรยีนด้านวชิาการ   
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อีกทัง้กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัและคณะด าเนินการในปจัจุบนัไม่สามารถรองรบันักศึกษาได้
เพยีงพอ และกจิกรรมไม่มคีวามหลากหลาย และดา้นระบบสารสนเทศกจิกรรมนักศกึษาทีค่วร
จะเพิม่การประชาสมัพนัธท์ีม่อียู่ใหม้ากขึ้น ควรมจี านวนเครื่องมอืในการบนัทกึจ านวนกจิกรรม
ให้เพียงพอ ตลอดจนระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาให้มคีวามเสถียร มคีวามแม่นย า       
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น เพื่อให้ระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร) ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มกีารพฒันาด้านคุณภาพและประสทิธภิาพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ปีระสทิธผิลทีด่แีลว้นัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ ดงันี้ 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรก าหนดนโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย ์

บุคลากร และนกัศกึษาไดต้ระหนกัความส าคญัของกจิกรรมนกัศกึษา 
2. ควรมีการจดัท าแผนพัฒนางานกิจการนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตังิานดา้นกจิการนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
3. ควรมกีารปรบัปรงุโครงสรา้ง จ านวนชัว่โมงกจิกรรมใหม้คีวามเหมาะสม และเป็นไป

ไดใ้นเชงิปฏบิตักิาร และจ านวนกจิกรรมทีส่ามารถรองรบัจ านวนนกัศกึษาในแต่ละชัน้ปี 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
1. ควรเพิม่เครือ่งมอืการบนัทกึชัว่โมงกจิกรรม และเครื่องมอืรองรบัระบบทรานสครปิต์

กจิกรรม  
2. ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมแต่ละประเภท       

ซึง่จะก่อใหเ้กดิแรงจงูใจและทศันคตทิีด่ต่ีอการเขา้รว่มกจิกรรม 
3. ควรมกีารเพิม่การประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรมใหห้ลากหลายช่องทาง 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรมกีารศึกษาวจิยัเพิม่เติมเกี่ยวกบัระบบทรานสครปิต์กิจกรรม (กิจกรรมเสรมิ

หลกัสูตร) ในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อปรบัปรุง พัฒนาระบบทรานสครปิต์กิจกรรมให้มี
ประสทิธภิาพและครอบคลุมของนกัศกึษา 

2. ควรมกีารบูรณาการระหว่างงานวชิาการและงานกจิการนักศึกษา เพื่อให้เกดิการ
เรยีนรูค้วบคู่กจิกรรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เร่ือง ส ำรวจกำรรบัรู้และควำมพงึพอใจของกำรใช้ระบบทรำนสครปิต์กจิกรรมของนักศกึษำและบุคลำกร 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  

 

 
 

ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมกำรวิจยันี้ เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพ
กำรศกึษำ ซึง่กำรตอบแบบสอบถำมนี้จะไมส่่งผลใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถำมทัง้สิน้  
 

แบบสอบถามน้ีมีทัง้หมด 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัระบบทรำนสครปิตก์จิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 
 ตอนท่ี 3  ขอ้มลูควำมคดิเหน็ต่อกำรใชร้ะบบทรำนสครปิต์กจิกรรม (กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 
 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 

ค าช้ีแจง : กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    
   1.ชำย              2.หญงิ   
 

 2.  สถำนภำพ (ถำ้ตอบ ขอ้ 2. โปรดขำ้มไปท ำขอ้ที ่4.) 
   1.นกัศกึษำ    2.บุคลำกร 
 

 3.  ท่ำนศกึษำระดบัปรญิญำตรหีลกัสตูรใด 
   1.หลกัสตูร 4 – 5 ปี     2.หลกัสตูรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภำคปกต ิ
   3.หลกัสตูรเทยีบโอน 2 – 3 ปี ภำคสมทบ หรอืนอกศูนยท์ีต่ ัง้ 
 

 4. ท่ำนสงักดัอยูค่ณะใด 
   1.คณะครศุำสตรอุ์ตสำหกรรม   2.คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร ์
   3.คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน   4.คณะบรหิำรธุรกจิ 
   5.คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   6.คณะวศิวกรรมศำสตร ์
   7.คณะศลิปศำสตร ์   8.คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบ   
   9.คณะอุตสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
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ส่วนท่ี 2  ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) 
 

 1. ขอ้ใด ไมใ่ช่ ควำมหมำยของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
  1. กจิกรรมนอกเหนือจำกกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรยีน เพื่อเสรมิสรำ้งทกัษะ ประสบกำรณ์  
ควำมรู ้ควำมสำมำรถผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ 
  2. กจิกรรมต่ำงๆ โดยเป็นกจิกรรมทีค่รอบคลุมกำรพฒันำดำ้นวชิำกำรและวชิำชพี และ 
นกัศกึษำทีจ่ะตอ้งเขำ้รว่มกจิกรรมจะตอ้งเป็นนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 เท่ำนัน้ 
  3. กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้กัศกึษำเป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และเสรมิสรำ้ง 
ควำมเป็นคนเก่ง คนดแีก่นกัศกึษำ 
  4. กจิกรรมต่ำงๆ ทีค่รอบคลุมกำรพฒันำดำ้นวชิำกำรและวชิำชพี กำรบ ำเพญ็ประโยชน์  
กำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนกฬีำและนนัทนำกำร 

 

2. นกัศกึษำระดบัปรญิญำตรหีลกัสูตร 4 - 5 ปี จะต้องเขำ้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ำกี่กจิกรรม และ
มชีัว่โมงกจิกรรมรวมไม่น้อยกว่ำกีช่ ัว่โมง 

  1.  60 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 200 ชัว่โมง 
  2.  65 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 220 ชัว่โมง 
  3.  65 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 200 ชัว่โมง 
  4.  60 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 220 ชัว่โมง 
 

 3. โครงสรำ้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง 
  1.  กจิกรรมมหำวทิยำลยั / กจิกรรมพฒันำนกัศกึษำสู่กำรเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค ์/  
   กจิกรรมเลอืกเสร ี     
  2.  กจิกรรมพฒันำนกัศกึษำสู่กำรเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค/์กจิกรรมเลอืกเสร/ี 
   กจิกรรมของคณะ 
  3.  กจิกรรมมหำวทิยำลยั/กจิกรรมเลอืกเสร/ีกจิกรรมของคณะ   
  4.  กจิกรรมพฒันำนกัศกึษำสู่กำรเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค/์กจิกรรมกฬีำและนันทนำกำร/ 
   กจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ 
 

4. กจิกรรมพฒันำนักศกึษำสู่กำรเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ส ำหรบันักศกึษำปรญิญำตรหีลักสูตร  
4 - 5 ปี จะต้องเข้ำร่วมกิจกรรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกี่กิจกรรม และจ ำนวนชัว่โมงกิจกรรม       
ไมน้่อยกว่ำกีช่ ัว่โมง 

  1.  25 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 100 ชัว่โมง      
  2.  30 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 100 ชัว่โมง     
  3.  35 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 110 ชัว่โมง       
  4.  40 กจิกรรม ชัว่โมงกจิกรรมไมน้่อยกว่ำ 110 ชัว่โมง      
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 5. ขอ้ใดคอืกำรไมไ่ดเ้ขำ้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
  1.  อนุชำเขำ้รว่มโครงกำรอำสำ “หอ้งสมดุเพื่อน้อง” ทีจ่งัหวดัเชยีงรำย 
  2.  อนุชติเขำ้รว่มฝึกงำนกบับรษิทั AFC ทีร่ว่มสหกจิอยู่ 
  3.  อนุรกัษ์เขำ้รว่มโครงกำรเพชรรำชมงคลพระนคร รุน่ที ่11 ที ่กองพฒันำนกัศกึษำจดัขึน้ 

 4.  อนุศษิฎรเ์ขำ้รว่มโครงกำรปลกูป่ำชำยเลน ทีก่องศลิปวฒันธรรมจดัขึน้ 
 

 6. นกัศกึษำสำมำรถเขำ้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรจำกทีใ่ดบำ้ง 
 1.  กองพฒันำนกัศกึษำ/คณะทีส่งักดั 
 2.  หน่วยงำนภำยนอก/สภำนกัศกึษำ,สโมสรนกัศกึษำ 
 3.  กองพฒันำนกัศกึษำ/หน่วยงำนอื่นๆ ภำยในมหำวทิยำลยั 
 4.  ถูกทุกขอ้ 

 

7. กจิกรรม/โครงกำร 1 โครงกำร สำมำรถเทยีบค่ำประสบกำรณ์กจิกรรมไดก้ีด่ำ้น 
  1.  1 ดำ้น 
  2.  2 ดำ้น 
  3.  3 ดำ้น 
  4.  4 ดำ้น 
 

8. นกัศกึษำสำมำรถตดิตำมขอ้มลูกจิกรรม/โครงกำร ฯลฯ สำมำรถคน้หำไดจ้ำกเวบ็ไซดใ์ด 
  1.  http://active.rmutp.ac.th 
  2.  http://std.rmutp.ac.th 
  3.  http://activity.rmutp.ac.th 
  4.  http://jobrmutp.ac.th 
 

9. นกัศกึษำสำมำรถขอใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ไดจ้ำกทีใ่ด 
  1.  ส ำนกัส่งเสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน 
  2.  ส ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  3.  ฝำ่ยกจิกำรนกัศกึษำของคณะ 
  4.  กองพฒันำนกัศกึษำ 
 

10. ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยชน์ของทรำนสครปิตก์จิกรรม (ใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร) 
  1.  วภิำวนี ำใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรคดัเลอืก 
   รำงวลันกัศกึษำดเีด่น 
  2.  พรีวฒัน์น ำใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรงำน 
  3.  วภิำวรรณน ำใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไปใส่กรอบประดบับำ้น 
  4.  พรีพชัรน ำใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไปใชเ้ป็นหลกัฐำนขอรบัทุนศกึษำต่อ 
   ต่ำงประเทศในระดบัปรญิญำโท 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมลูความคิดเหน็ต่อการใช้ระบบทรานสคริปตกิ์จกรรม (กิจกรรมเสริมหลกัสตูร) 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านโครงสรา้งกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

1. มหำวทิยำลยัมนีโยบำยกำรบรหิำรจดักำร       
ในกำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีช่ดัเจน 

     

2. โครงสรำ้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำมำรถ
ครอบคลุมทุกกจิกรรมในมหำวทิยำลยั 

     

3. โครงสรำ้งกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ซึง่แบ่งเป็น     
3 กลุ่มกจิกรรม ทีน่กัศกึษำตอ้งเขำ้ร่วม           
มคีวำมเหมำะสม 

     

4. จ ำนวนกจิกรรมและจ ำนวนชัว่โมงกจิกรรม       
ทีต่อ้งเขำ้รว่มตลอดจนจบกำรศกึษำในแต่ละ
หลกัสตูร ทีก่ ำหนดไวม้คีวำมเหมำะสมและ
เพยีงพอ 

     

5. กำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมคีวำมสอดคลอ้ง
กบัควำมตอ้งกำรของนกัศกึษำและสภำพทีเ่ป็น
จรงิของสงัคม 

     

ด้านระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 

6. มหำวทิยำลยัไดม้กีำรชีแ้จงและใหข้อ้มลูขำ่วสำร
เกีย่วกบักำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรแก่
บุคลำกรและนกัศกึษำอย่ำงทัว่ถงึ เหมำะสม 

     

7. กระบวนกำรท ำงำนเกีย่วกบัทรำนสครปิต์
กจิกรรมมบีุคลำกรรบัผดิชอบในกำรตดิต่อ
ประสำนงำนกำรจดักจิกรรมแต่ละประเภท   
อย่ำงเหมำะสม 

     

8. มกีำรประชำสมัพนัธก์ำรจดักจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรใหท้รำบอย่ำงทัว่ถงึก่อนกำรจดักจิกรรม 
รวมถงึกำรเขำ้ถงึขอ้มลู ขำ่วสำรประชำสมัพนัธ ์
เกีย่วกบักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรนกัศกึษำมี
เพยีงพอ 

     

9. มหำวทิยำลยัมคีวำมพรอ้มทีใ่ชร้ะบบสำรสนเทศ
กจิกรรมนกัศกึษำ โดยระบบมคีวำมแม่นย ำ   
และมปีระสทิธภิำพ 

     

10. ระบบสำรสนเทศกจิกรรมนกัศกึษำ              
ช่วยใหก้ำรปฏบิตังิำนดำ้นกจิกรรมนกัศกึษำ              
มคีวำมสะดวกขึน้ 
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ข้อ ค าถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

11. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรช่วยสง่เสรมิกำรพฒันำ
คุณภำพของนกัศกึษำได ้

     

12. กำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทกุกจิกรรม         
มปีระโยชน์ต่อนกัศกึษำผูร้่วมกจิกรรม/โครงกำร 

     

13. กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
ช่วยเสรมิสรำ้งทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถต่ำงๆ ใหน้กัศกึษำเป็นบณัฑติ     
ทีม่คีุณลกัษณะพงึประสงคไ์ด ้

     

14. สำมำรถน ำใบรบัรองกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
(ทรำนสครปิตก์จิกรรม) เป็นหลกัฐำนประกอบ            
กำรสมคัรงำนได ้

     

15. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสำมำรถสรำ้งทศันคตทิีด่ี
ต่อกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 

     

 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.1 ปัญหา – อปุสรรค 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 



 

ประวติัคณะผูวิ้จยั 
 
1. หวัหน้าโครงการวิจยั  นางสาวมนสกิาร    ชยัวบิลูยผ์ล 
       Miss Manasikarn  Chaivibulphol 
 

 ต าแหน่งปัจจบุนั นกัวชิาการศกึษา ปฏบิตักิาร 
 

 หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  
  กองพฒันานกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
  399   ถนนสามเสน   แขวงวชริพยาบาล   เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300 
  โทร: 02 - 6653777 ต่อ 6509  โทรสาร: 02 - 6653777 ต่อ 6507 
  E-mail : Manasikarn.c@rmutp.ac.th 
 

 ประวติัการศึกษา 
- รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (ร.ม.) 
- สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ (สส.บ.) 
- ม.6  (ศลิป์ภาษาญีปุ่่น) 

 

 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั  
 งานวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้ :   ปจัจยัทีส่่งเสรมิใหก้ารจดัสวสัดกิารประสบความส าเรจ็ 
   กรณีศกึษา : ชุมชนซอยพฒันา เขตบางซื่อ (ปี 2552) 
  ผูร้่วมวจิยั :  ความพรอ้มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
   ราชมงคลพระนครกบัการเขา้สู่ตลาดแรงงานประชาคม 
   อาเซยีน (ปี 2557) 
 
2. ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั  นางสาวทศัวรรณ   อูย้ง้ 
       Miss Tassawan   Uo-yong 
 

 ต าแหน่งปัจจบุนั นกัวชิาการศกึษา ปฏบิตักิาร 
 

 หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  
  กองพฒันานกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
  399   ถนนสามเสน   แขวงวชริพยาบาล   เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300 
  โทร: 02 - 6653777 ต่อ 6053  โทรสาร: 02 - 6653777 ต่อ 6051 
  E-mail :  Tassawan.u@rmutp.ac.th 
 



 

 ประวติัการศึกษา 

- รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (ร.ม.) 
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 

 

 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั  
 งานวจิยัทีท่ าเสรจ็แลว้ :   ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารงานสวสัดกิารและการ 
   บรกิารนกัศกึษา กรณศีกึษา : นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
   เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (2554) 
   ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารงาน 
   พยาบาลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
   (2557) 
 

*************************************** 
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