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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับ

นองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นปท่ีศึกษา และคณะท่ีสังกัด กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปการศึกษา 2558  จํานวน 387  คน ซ่ึงไดมาจากการสุม

แบบชั้นภูมิ และการสุมอยางงาย เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  

จํานวน 24 ขอ ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช

สถิติเทมแฮน ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามเพศ และอายุ พบวา ไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามระดับชั้นปท่ีศึกษา และคณะท่ีสังกัด 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, นักศึกษา, กิจกรรมรับนองใหม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the Students’ opinions on  

Activities of Freshman of Songkhla Rajabhat University as classified by the personal factors. 387 

undergraduate students studying in academic year 2015. were selected by stratified sampling and 

simple random sampling. The instrument is rating scale questionnaire of 24 item. The reliability of 

0.95. The data were analyzed using means, standard deviation, t – test, one – way ANOVA, and 

Tamhane’ s T2 method. The results of the study revealed that the students’ opinion on the 

freshmen activities of Songkhla Rajabhat University was at the moderately level. there were no 

statistically significant differences among gender, age. However, there was the significant level. 01. 

differences in college year, and the faculty. 

Keyword: Opinion, Students, Freshmen Activities 

 

บทนํา 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ นับเปนนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและมี

ความสําคัญยิ่ง โดยระบุไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ท่ีกําหนดใหการอุดมศึกษาไทย 

จะตองนําสังคมและชุมชนไปสูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูสําหรับประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

การผลิตบุคลากรออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ เพ่ือชวยพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จาก

แผนพัฒนาการศึกษาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงกําหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษา โดยใชกระบวนการกิจกรรมเปนสื่อ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาบัณฑิต ใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และ

สามารถชี้นําสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม โดยกลยุทธของกิจกรรมนักศึกษายุคใหม จึงตองสนับสนุนกิจกรรมในเชิง

สรางสรรค และใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีมุงสรางจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต ใหเปนท่ีพึงประสงค

ของสังคม สวนกิจกรรมท่ีไมเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา ไมเคารพสิทธิมนุษยชน มีการลวงละเมิดทางรางกาย หรือไมได

นําเสนอสิ่งท่ีดีงามตอสังคม เชน การรับนองใหมท่ีรุนแรง ควรไดรับการแกไขเปนอยางยิ่ง (สุธรรม แสงประทุม, 2544)  

จากกลยุทธการจัดกิจกรรมนักศึกษายุคใหม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับนองใหม เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษารุน

พ่ีจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาใหมท่ีเขารับการศึกษา โดยมีเปาหมายเพ่ือทําใหนักศึกษาท่ีเขาใหม ไดทําความรูจักกับรุนพ่ีของ

สถานศึกษาน้ัน และเรียนรูการประพฤติปฏิบัติตัว ในสังคมสถานศึกษาน้ัน การจัดกิจกรรมรับนองใหม มหาวิทยาลัยจึง

ตองรับผิดชอบกํากับดูแล และใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการจัดกิจกรรมมีลักษณะเปนการสรางสรรค และเสริมสราง

พัฒนานักศึกษา โดยไมมีความรุนแรง หรือเปนการลวงละเมิด ทํารายรางกาย และจิตใจของนองใหม หนวยงานและ

บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภาควิชา อาจารยและขาราชการ จะตองใหความสําคัญ และใหความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี (จรัล ดิษฐาอภิชัย, 

2555) ซ่ึงสอดคลองกับยุกติ มุกดาวิจิตร (2558) พบวา การเขามาศึกษา มาใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งท่ีสําคัญ คือ ตอง

มีเพ่ือน มีพ่ีนองคอยชวยเหลือกัน กิจกรรมรับนอง ก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีดี ท่ีทําใหเราสามารถท่ีจะผูกมิตรรุนเดียวกัน 

ผูกมิตรกับรุนพ่ี รุนนองไดเร็ว 

อยางไรก็ตาม กิจกรรมการรับนองใหมยังคงเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จากการประพฤติตัวไม

เหมาะสมของรุนพ่ีในการใชอํานาจท่ีไมถูก ทําใหมีการถกเถียงกันในสังคมไทย ความขัดแยงเร่ืองประเพณีการรับนองมัก
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ถูกมองวาเปนปญหาดานเดียวมาตลอด มีท้ังฝายท่ีตอตานและฝายสนับสนุน โดยฝายตอตานมักจะมองวาตนเหตุของ

ปญหาเกิดจากฝายสนับสนุน ซึง่ใชความรุนและการบังคับกดขี่และละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะท่ีฝายสนับสนุนก็จะมอง

วาฝายตอตานเปนผูท่ีเห็นแกตัว ไมยอมเสียสละเพ่ือสวนรวม (ศิริพงษ วิทยวิโรจน, 2554) ดวยเหตุน้ี ทางออกของ

ปญหาท่ีไดมีการเสนออยูเปนการท่ีใหฝายใดฝายหน่ึง  ตองยอมใหอีกฝายหน่ึง ซึ่งทายท่ีสุดไมมีใครยอมใครเพราะตางคน

เชื่อวาตัวเองถูกตอง ปญหาการรับนองจึงยังไมมีทาทีวาจะคลี่คลายมาจนถึงทุกวันน้ี (สําเนาว ขจรศิลป และบุญเรียง  

ขจรศิลป, 2531)  

จากปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวากิจกรรมการรับนองใหมมีท้ังคนเห็นดวยและคนท่ีไมเห็น

ดวย เน่ืองจากกิจกรรมการรับนองใหม ทําใหพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกท้ังทําใหนักศึกษาเกิดความคุนเคย และ

รักสถาบัน เกิดความสามัคคี และความผูกพันในกลุมเพ่ือนท่ีรูจักกันมากขึ้น แตขณะเดียวกัน ก็ประสบปญหาในสวนของ

การจัดกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นในการรับนองใหม มักจะถูกมองในรูปแบบเชิงบังคับ ไมสรางสรรค ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และทําใหมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมรับนองใหมท่ีจะจัดขึ้นในคร้ัง

ตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และคณะ 

 

แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
 สุชา จันทรเอม (2527) อธิบายวา ความคิดเห็นเปนความรูสึกของบุคคล แตเปนลักษณะท่ีไมลึกซ้ึงเทากับ

ทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และความคิดเห็นจะเปนสวนหน่ึงของทัศนคติ 

 ฟอสเตอร (foster; 1952) ไดสรุปปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็น คือ ระบบคานิยม ปจจัยทางพันธุกรรมและ

สรีระ ประสบการณโดยตรงของบุคคล อิทธิพลของผูปกครอง ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุม และสื่อมวลชน 

 นาตยา เชื้อบุญมี (2555) อธิบายวา ระบบโซตัส (SOTUS)  โดยหลักการแลวเปนสิ่งท่ีดี เพราะสอนให

นักศึกษายึดมั่นในประเพณีอันดีงามมีการนับถือระบบอาวุโส  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ซ่ึงสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย  การนําระบบโซตัสมาใชในระยะแรกประมาณ 30 – 40 ปมาแลว คอนขางจะไดผล และ

บรรลุตามวัตถุประสงคท้ัง 5 ประการ ตามชื่อยอของระบบโซตัส มีความหมายคือ การเคารพผูอาวุโส การปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัย การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี การเปนหน่ึงเดียว และการฝกจิตใจ การเสียสละกายและใจ 

 กิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงวิธีรับนองใหม มาเปน

แบบใหมในป พ.ศ. 2554 โดยแบงออกเปน 3 ชวง ดังน้ี (กองพัฒนานักศึกษา, 2558)  

 ชวงแรก กอนเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม ทางกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดประชุมเก่ียวกับ

รูปแบบกิจกรรมและมาตรการตาง ๆ ในการรับนองโดยมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรุนนอง แบงออกเปน 3 

ฝาย คือ พ่ีวินัย พ่ีพยาบาล และพ่ีสวัสดิการ และไดมีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการรับนองซ่ึงจะมีองคการนักศึกษาท่ี
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เปนผูประสานงานกับสโมสรนักศึกษาท้ัง 7 คณะ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม โดยแตละคณะจัด

กระบวนการซอมรับนองเปนเวลา 1 เดือน 

 ชวงท่ีสอง ระหวางเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม เปนการเขาคายในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กอน

จะเร่ิมทํากิจกรรมตาง ๆ แตละคณะตองมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมแกรุนนอง โดยในรูปแบบ

กิจกรรมในระหวางการรับนอง มีการสอดแทรกการสอนสิ่งตางๆ ท่ีนองใหมควรจะรู เชน ประวัติคณะ ประวัติ

มหาวิทยาลัย คติประจํานักศึกษา สัญลักษณประจําคณะและมหาวิทยาลัย ระบบรุนพ่ีรุนนอง กฎระเบียบ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ความรูรักสามัคคี และความมีนํ้าใจ 

 ชวงสุดทาย หลังเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม ในแตละคณะจะนัดนองมาเขารวมกิจกรรม

ประชุมเชียรเพ่ือแขงขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการทํากิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากการเขา

รวมกิจกรรมการรับนองท่ีผานมาทําใหรุนนองมีความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาจะรูสึกเกลียด กลัว อคติ หรือรูสึก

รักรุนพ่ีและเพ่ือน ๆ เปนตน ทําใหเมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีรุนพ่ีเปนคนรับผิดชอบดูแลจะทําใหรุนนอง

ไมอยากเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ขาดความกระตือรือรน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ภาคปกติ มีจํานวน 387 คน ซึ่งมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรยามาเน (Yamane, 1973: 887) 

และผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และการสุมอยางงาย ตามลําดับ โดยใชเคร่ืองมือคือ 

แบบสอบถาม ท่ีประกอบไปดวย 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากร มีลักษณะแบบสํารวจรายการ 

(check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นปท่ีศกึษา และคณะท่ีสังกัด  และตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี

ตอกิจกรรมการรับนองใหม ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) มีขอ

คําถาม 24 ขอ และผูวิจัยไดแบงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาออกเปน 3 ชวง ไดแก กอนเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.886 ระหวางเขารวม

กิจกรรมการรับนองใหม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.921 และหลังเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม มีคาความเชื่อมั่นทา

กับ 0.879 โดยรวมท้ังสามดานมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.943 ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

การหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา t (t-test Independent) และการ

ทดสอบคา F ( One-way ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย  
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยูในนระดับปาน

กลาง (�̅= 3.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ หลังเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม  

(�̅= 3.65) และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ ระหวางเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม (�̅ = 3.25) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

กิจกรรมรับนองใหม �� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. กอนเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม 3.48 0.70 ปานกลาง 

2. ระหวางเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม 3.25 0.79 ปานกลาง 

3. หลังเขารวมกิจกรรมการรับนองใหม 3.65 0.74 มาก 

รวม 3.43 0.65 ปานกลาง 

 

  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นปท่ีศึกษา และคณะท่ีสังกัด 

 2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มากกวาเพศหญิง แตความคิดเห็นของนักศึกษา ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมมีความแตกตางกัน ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามเพศ 
 

เพศ N �� S.D. t 

1.ชาย 135 3.46 0.68 .579 

2.หญิง 252 3.42 0.63  

 

  2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามอายุ พบวา นักศึกษาท่ีอายุตํ่ากวา 20 ป มีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการรับนองใหมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มากกวาอายุ 20 ปขึ้นไป แตความคิดเห็นของนักศึกษา ระหวางอายุต่ํากวา 20 ปกับอายุ 20 

ปขึ้นไป ไมแตกตางกัน ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามอายุ 
 

 

2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามระดับชั้นปท่ีศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อทําการ

ทดสอบรายคู โดยใชสถิติ Tamhane’s T2 พบวา คูท่ีแตกตางกันคือ ชั้นปท่ี 2 และชั้นปท่ี 3 และกลุมชั้นปท่ี 3 และ

กลุมชั้นปท่ี 4 ดังตาราง 4 และ 5 

 

อาย ุ N �� S.D. t 

1. ตํ่ากวาอายุ 20 ป  91 3.47 0.61 .667 

2. อายุ 20 ป ขึ้นไป  296 3.40 0.66  
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามระดับชั้นปท่ีศึกษาตางกันรายคู โดยใชสถิติ Tamhane’s T2 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares 

(SS) 
Df 

Mean Square 

(MS) 
F 

ระหวางกลุม 5.702 3 1.901 4.604** 

ภายในกลุม 158.117 383 .419  

รวม 163.819 386   

**p<.01 

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามระดับชั้นปท่ีศึกษาตางกันรายคู โดยใชสถิติ Tamhane’s T2 

ระดับชั้นปท่ีศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 
(3.47) 

ชั้นปท่ี 2 
(3.54) 

ชั้นปท่ี 3 
(3.28) 

ชั้นปท่ี 4 
(3.59) 

ชั้นปท่ี 1 (3.47) 0.00    
ชั้นปท่ี 2 (3.54) -.076 0.00   
ชั้นปท่ี 3 (3.28) .184 0.261* 0.00  
ชั้นปท่ี 4 (3.59) -.119 -0.42 -0.30* 0.00 
*p<.05 

 

  2.4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามคณะท่ีสังกัด พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และเมื่อทําการทดสอบ

รายคูโดยใชสถิติ Tamhane’s T2 พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ คณะครุศาสตรกับคณะศิลปกรรมศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะศิลปกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการกับคณะศิลปกรรมศาสตร คณะ

ศิลปกรรมศาสตรกับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตรกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดัง

ตาราง 6 และ 7 

 
 

ตาราง 6  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามคณะท่ีสังกัดตางกันรายคูโดยใชสถิติ Tamhane’s T2 
 

 

แหลงความแปรปรวน 

Sum of Squares 

(SS) df 
Mean Square 

(MS) F 

ระหวาง 8.691 6 1.449 3.548** 

ภายในกลุม 155.128 380 .408  

รวม 163.819 386   

**p<.01 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก

ตามคณะท่ีสังกัดตางกันรายคูโดยใชสถิติ Tamhane’s T2 

คณะท่ีสังกัด 
X1 

(3.25) 
X2 

(3.36) 
X3 

(3.45) 
X4 

(3.90) 
X5 

(3.36) 
X6 

(3.64) 
X7 

(3.44) 
X1=ครุศาสตร 0.00       
X2=มนุษยศาสตรฯ -.115 0.00      

X3=วิทยาการจัดการ -.201 -.086 0.00     

X4=ศิลปกรรมศาสตร -.656** -.541** -.454* 0.00    

X5=วิทยาศาสตรฯ -.111 .003 .090 .544** 0.00   
X6=เทคโนโลยีอุตฯ -.395 -.280 -.194 .260 -.284 0.00  

X7=เทคโนโลยีการเกษตร -.190 -.075 .011 .465* -.078 .205 0.00 

**P<.01, *p<.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา อยูใน

ระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในเร่ืองของมาตรการการรับนองยังไม

เขมงวดพอไมมีการตรวจสอบดูแล ทําใหรุนพ่ีท่ีจัดกิจกรรมการรับนองใหมประพฤติตัวไมเหมาะสม ทําใหรุนนองไมอยาก

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะพงษ นิกูลสงค (2547) พบวา การรับนองใหม 

มักจะถูกมองในรูปแบบของการจัดการเชิงบังคับ ไมสรางสรรค ไมสงเสริมลักษณะประชาธิปไตย เปนสาเหตุท่ีทําให

นักศึกษาไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมนอย เชนเดียวกับศรีสุดา สิงหพรหม (2531) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การ

ตอนรับนองใหมและการประชุมเชียรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ผลเสียของการตอนรับนองใหมในการ

ประชุมเชียรคือ ทําใหนองใหมขาดความกระตือรือรน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมการรับนองใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จําแนกตามเพศ และอายุ  พบวา ไมมีความแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามระดับชั้นปท่ีศึกษา พบวา มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ประสบการณการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

แตละชั้นปมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานการเรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทําใหนักศึกษาแต

ละชั้นปมีความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของครรชิต มงคลสินธุ (2535) ท่ีศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาและผูบริหารเก่ียวกับกิจกรรมการรับนองใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมรับนองใหมแตกตางกัน ท้ังน้ีแตละชั้น

ปมีประสบการณในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตางกัน และยังไดผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงทําให

เขาใจในรูปแบบของกิจกรรม รวมถึงการมีวุฒิภาวะของนักศึกษาในแตละระดับชั้นปท่ีศึกษาท่ีตางกัน เชนเดียวกับพาณี 

ปรีชานนท และคณะ (2527) ท่ีไดศึกษาเร่ืองกิจกรรมการจัดหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา พบวา 

นิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นปท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมเสริมหลักสูตรแตกตางกัน โดยมีระดับความคิดเห็น

สูงขึ้นเมื่อศึกษาในชั้นปท่ีสูงขึ้น และเมื่อจําแนกตามคณะท่ีสังกัด พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดรูปแบบกิจกรรมของแตละคณะมีความแตกตางกันรวมถึงการเอาใจใสของ

อาจารยแตละคณะท่ีมีความแตกตางกัน มีท้ังรูปแบบกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความรักความสามัคคีในคณะเดียวกัน และ
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รูปแบบกิจกรรมเชิงบังคับ ทําใหนักศึกษาแตละคณะมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับพรพิมพ สารักษ (2556) 

ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พบวา คณะท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีแตละคณะมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมท่ีแตกตางกัน  การเอาใจใส

ดูแลของอาจารย และรุนพ่ีแตละคณะแตกตางกัน ทําใหคณะท่ีมีการจัดรูปแบบกิจกรรมในเชิงสรางสรรคมีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากกวาคณะท่ีมีการจัดรูปแบบกิจกรรมเชิงบังคับ เชนเดียวกับไตรถิกา นุนเกลี้ยง (2556) ท่ีพบวา 

คณะท่ีมีการจัดรูปแบบกิจกรรมในเชิงสรางสรรคจะกอใหเกิดความรัก ความสามัคคีเปนหน่ึงเดียวในคณะ เกิดความ

ผูกพันฉันพ่ีนอง และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดดี 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัย พบวา ระหวางเขารวมกิจกรรมการรับนองใหมมีระดับความคิดเห็นตํ่าสุด ทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาควรท่ีจะมีมาตรการในการจัดรูปแบบกิจกรรมการรับนองใหม โดยทําขอตกลงกับผูนํารับนองวาตอง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด หากมีการฝาฝนก็ตองมีบทลงโทษอยางจริงจัง 

และควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการรับนองใหมใหเปนไปในเชิงสรางสรรคมากกวาเดิม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรมมีความรูสึกดีขึ้นในการเขารวมกิจกรรมใหคร้ังตอไป และชั้นปท่ีมีความแตกตางกันควรท่ีจะมีกิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธ ความสามัคคีในระหวางชั้นปใหมากขึ้น ในสวนของคณะท่ีมีความแตกตางกันทางคณะท่ีมีระดับความ

คิดเห็นต่ําควรท่ีจะนํารูปแบบกิจกรรมของคณะท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงมาเปนแบบอยางในการดําเนินกิจกรรมภายใน

คณะเพ่ือใหนักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมการรับนองใหมเพ่ิมมากขึ้น 
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