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บทคัดยอ 
งานวิจัยเร่ือง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการจัดการ ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมในแตละดานของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการ 
ศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา จําแนกตาม เพศ ชั้นป การศึกษา ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ 
ของการมีสวนรวมของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการ  

การวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูล จากนักศึกษาชั้นป 1-3 โปรแกรมวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2558 จํานวน 220 คน จากระบบบริการการศึกษา 
สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ.วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 การศึกษาใช
วิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของประชากร ดวยแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพศชาย มีปจจัยในการ
ตัดสินใจเขารวมกิจกรรม มากท่ีสุด คือ เพ่ือน/รุนพ่ี ชักชวน และเพศหญิง มีปจจัยในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม 
มากท่ีสุด คือ ตองการคะแนนกิจกรรม โดยภาพรวมนักศึกษามีแรงจูงใจสําคัญในการเขารวมกิจกรรม ไมมี
ความสัมพันธกับ เพศ ชั้นปท่ีกําลังการศึกษา และศาสนา  

การเปรียบเทียบความแตกตางความตองการในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา พบวามีความแตกตางกัน 
จํานวน 1 ขอ ไดแก ระดับความตองการในดานศิลปวัฒนธรรม เมื่อจําแนกแตละดานกับชั้นปท่ีกําลังศึกษา พบวา ไมมี
ความแตกตางกัน ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานบําเพ็ญประโยชนและอาสา
พัฒนา 
คําสําคัญ: อิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3,4,5,6 นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทนํา 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูน

ประสบการณใหกับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสให
นักศึกษาไดฝกประสบการณการทํางานเปนทีม และเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมจากการทํากิจกรรมรวมกัน
การจัดกิจกรรมถือวาเปนสิ่งท่ีควบคูกับการเรียนการสอนและเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสราง
บุคลิกภาพและสมรรถภาพในดานตาง ๆ กิจกรรมนักศึกษาจึงเปนกระบวนการทางการศึกษา ท่ีชวยพัฒนานักศึกษา
ท้ังทางดานสติปญญา สังคมอารมณ รางกาย และจิตใจ ใหนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถท่ีจะพัฒนาประเทศใหมี
ความเจริญย่ิงขึ้น จึงนับไดวากิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญเปนอยางมาก   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาตอในสถานศึกษา   ซ่ึงแต
ละคนยอมมีความแตกตางกันไปท้ังในดานภูมิหลัง ความสนใจ และความสามารถ กิจกรรมนักศึกษาจึงตองมีความ
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละคน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงไดมีการ
สนับสนุนใหมีการสงเสริมการทํากิจกรรมในดานตาง ๆ ไดแกปาริฉัตรสัมพันธ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ไหวครูโขน
ละคร งานวัฒนธรรมสัมพันธ เปดโลกชมรม สืบสานประเพณีจูงมือนองขึ้นเขาตังกวน ประกวดดาว – เดือน 
มหาวิทยาลัย สมโภชเทียนพรรษา รวมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแมแหงชาติ งามอยางไทย พิธีไหวครู/พิธีแสดงตน
เปนคนของพระราชา เปนตนมีท้ังกิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและอาสาพัฒนา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเปนศูนยกลางในการพัฒนากิจกรรม ตาง ๆใหเขาถึงนักศึกษา
ทุกคนอยางท่ัวถึงโดยสถิติจํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ เขารวมกิจกรรม ต้ังแตป 2555-2558 
มดีังนี้ 

จากสถิติของกองพัฒนานักศึกษา พบวา กิจกรรมท่ีนักศึกษาเขาสวนใหญมีดังน้ี วันปฐมนิเทศ       วันราช
ภัฏ พิธีแสดงตน พิธีไหวครู รณรงค 3D ขึ้นเขาตังกวน ออกกําลังกาย หยุดต้ังครรภ ขอมูลจากกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมท่ีนักศึกษาไมใหความสนใจในการเขารวม     จึงเกิด
ปญหานักศึกษาไมผานกิจกรรมเมื่ออยูในชั้นปสุดทาย 

ทางกลุมผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั จึงเห็นพองตองกัน    ในการ
ทําวิจัย โดยใชชื่อเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการ    คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเปนประโยชนตอกองพัฒนานักศึกษาในการคิดสรางสรรค และ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหดียิ่งขึ้น และเพ่ือใหนักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมมากขึ้นซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกตัว
นักศึกษา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ 
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา จําแนกตาม เพศ, ชั้นป, ศาสนา 
3.  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมในแตละดานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ 
4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ 
 

แนวคิด ทฤษฎี  
 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนักศึกษา  
  1.1 ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
   กิจกรรมนักศึกษา เปนสวนหน่ึงของงานกิจการนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ี
นักศึกษาจัดขึ้นเองดวยความสมัครใจ ซึ่งไมไดระบุไวในหลักสูตร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา "กิจกรรมนอกหลักสูตร"  
   รัชนี ภูสุวรรณ (2557) สรุปวา การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หมายถึง การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ โดยความรวมมือของบุคลากร
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ในองคกรหรือสถานศึกษา โดยอาศัยกระบวนการ นําเอาหลักการ เทคนิค รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ในการบริหารท่ีจะใช
ในการดําเนินงานเพ่ือใหงานกิจกรรมนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีไดกําหนดไว 
   พรพิม สารักษ (2556) สรุปไดวากิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย    ท่ีจัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมหลักสูตร อันกอใหเกิด
การพัฒนาใน   ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือเสริมสรางความรู และสงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยในตัวเอง เปนท่ีตองการของสังคมและและสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   สรุป กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูเก่ียวกับ
ประสบการณการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น การสรางความสัมพันธ และเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนการสอน  
ในหลักสูตร กิจกรรมมีมากมาย นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมท่ีสนใจ กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นโดย
สถาบันการศึกษา หรือนักศึกษาอาจจะเปนผูจัดขึ้นเองก็ได ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือทําตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายท่ีวางไวนั้นใหประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ 
  1.2 วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
   1.2.1 เพ่ือเสริมสรางทักษะ ความรูและประสบการณทางดานวิชาการใหแกนักศึกษา 

  1.2.2 เพ่ือพัฒนา รางกาย จิตใจ อารมณ ในการท่ีจะอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีความสุข 
  1.2.3 เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเพ่ิมพูนความสนใจในการทํากิจกรรม 
  1.2.4 เพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกันในการทํางานรวมกันและรวมกับผูอื่น 
  1.2.5 เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาท่ีไดนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในงาน

กิจกรรมนักศึกษากอใหเกิดประโยชนแกสังคม 
  1.2.6 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเห็นคุณคารูจักการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  1.2.7 เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษา 
  1.2.8 เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหพรอมท่ีจะไปประกอบวิชาชีพและดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 

 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมสีวนรวมกิจกรรมนักศึกษา  
  อะเลกแซนเดอร ดับบลิว แอสติน (Astin อางถึงใน สําเนาว ขจรศิลป, 2542.) อาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย ลอสแอนเจลิส ไดใหความสนใจปญหาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา ท่ีนักศึกษาออกจากการศึกษากลางคัน เขาไดทําการวิจัยเพ่ือคนหาปจจัยซึ่งเปนสภาพแวดลอมท่ีจะชวย
ทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา จนสําเร็จการศึกษา เขาไดพบวา “การมีสวนรวมของ
นักศึกษา” เปนปจจัยท่ีทําใหนักศึกษา สามารถศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาได ในทางตรงกันขาม การไมมีสวนรวม
ของนักศึกษา ก็เปนปจจัย ท่ีทําใหนักศึกษาออกจากการศึกษากลางคันการมีสวนรวมของนักศึกษา มีหลายลักษณะท่ี
สําคัญไดแก การศึกษาคนควา การทํา กิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ การทํางานรวมกับ
อาจารย และการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาในวิทยาเขต ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษา มีโอกาสมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง 
ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ัน แอสติน ยังไดรับคน พบวา การมีสวนรวมทุกอยาง ดังท่ีได กลาวมาแลว ได
กอใหเกิดการพัฒนาลักษณะดานตาง ๆ ของนักศึกษาอีกดวยการมีสวนรวมของนักศึกษา หมายถึง จํานวน
พลังงาน ทั้งพลังกาย และพลังจิต ที่นักศึกษาใชในประสบการณในลักษณะตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวเชน
นักศึกษาท่ีมีสวนรวมมาก 
  2.1 สาระสําคัญของทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา  
   สาระสําคัญของทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา มี 3 ประการดังตอไปน้ี 
   การมีสวนรวม หมายถึง การใชพลังกาย พลังจิตเขาไปสัมพันธหรือทํางานรวมกับคน หรือสิ่งของ
ตาง ๆ 
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   การมีสวนรวม เกิดขึ้นในลักษณะท่ีตางกัน คือ นักศึกษาแตละคนเขาไปมีสวนรวมกับสิ่งใด  สิ่ง
หน่ึงในปริมาณและคุณภาพท่ี ตางกัน และนักศึกษาคนเดียวกันเขาไปมีสวนรวมกับสิ่งตาง ๆ ในปริมาณและคุณภาพ
ท่ีตาง ๆ กัน 
   การมีสวนรวมน้ัน มีท้ังปริมาณและคุณภาพ ปริมาณ หมายถึง เวลา ท่ีนักศึกษาใชในการมีสวน
รวมกับกิจกรรมน้ัน สวนคุณภาพ หมายถึง ความสนใจ ความต้ังใจ ความกระตือรือรน ความพยายามท่ีจะทําให
กิจกรรมน้ันประสบความสําเร็จ ผลของการเรียนรูและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีเกิดจากโปรแกรมทาง
การศึกษา (วิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา) น้ันเปนสัดสวนโดยตรงกับท้ังปริมาณและคุณภาพของการมีสวนรวมของ
นักศึกษากับโปรแกรมทางการศึกษาน้ัน ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบัติใด ๆ ทางดานการศึกษาน้ัน 
เก่ียวของกับความสามารถของนโยบาย และการปฏิบัติท่ีจะเพ่ิมการมีสวนรวมของนักศึกษา 
   จตุรวัฒน ผนึกรัมย (2556) สรุป ทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา ใชอธิบายใหเห็นถึงบทบาท
ของกิจกรรมนักศึกษาท่ี มีตอการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค การนําทฤษฎีน้ีไปใชสถาบันและ
ผูเก่ียวของตองหาวิธีการสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันอยางท่ัวถึง สถาบันตองมีนโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมตรงกับ
ความตองการ ดี มีประโยชน ตอนักศึกษา มีปริมาณเหมาะสม การมีสวนรวมตองใหเกิดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จึงจะทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณและไดรับการพัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงคอยางเต็มท่ี 
   จันทรานี สงวนนาม (2551,167-168) กลาววา การมีสวนรวมจะชวยสรางกําลังใจใหรวมกัน
ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพมากกวาการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง สังคมประชาธิปไตย จําเปนตองสงเสริม
บรรยากาศของการทํางานเปน หมูคณะ ผูบริหารองคกรจะทําอะไรคนเดียวไมไดตองทํางานรวมกับผูใตบังคับบังชา 
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน จึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหผูรวมงานมีความ
ผูกพันกับผูบริหาร โดยใหผูรวมงานมีสวนรวม ในการตัดสินใจ ซ่ึงถือไดวาเปนการใชประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
   สรุป  การมีสวนรวมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม เปนปจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ของนักศึกษา เน่ืองจากกิจกรรมชวยใหนักศึกษามีประสบการณในการดําเนินชีวิต รูจักการทํางานเปนทีม รูจักการ
บริหารกิจกรรมดวยตนเองแลวกิจกรรมนักศึกษายังชวยใหนักศึกษาผอนคลายจากการเรียนไดอีกดวย เพราะ
กิจกรรมเปนการเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรและมีการทํากิจกรรมนองสถานท่ี ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู
ประสบการณใหม ๆ  ท่ีหาไมไดในหองเรียน     
 3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจ  
  แรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีตอบสนองความตองการของมนุษยโดยมีแรงกระตุน
เปนตัวผลักดัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีวางไว  
  จตุรวัฒน ผนึกรัมย (2556) ใหความหมายแรงจูงใจไวดังน้ี แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจาก
สิ่งเรา ท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล จูงใจใหมนุษยเกิดความตองการมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 
อยางมีทิศทางเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย 
  3.1 องคประกอบของแรงจูงใจ 
   องคประกอบของแรงจูงใจ แบงเปน 2 สวน คือ 

  แรงจูงใจ (Motivation) ไดแก ความปรารถนาหรือสิ่งกระตุนใหอินทรียกระทํากิจกรรมใด 
กิจกรรมหน่ึงอยางมีจุดมุงหมาย ซึ่งบุคคลถือวามีคุณคาตอตนเอง โดยผานการเรียนรูแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากสิ่งเรา
ภายในหรือภายนอกก็ได  

  สิ่งจูงใจ (Incentive) คือ สิ่งเราท่ีจะชักนําหรือจูงใจ และกําหนดทิศทางใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา สิ่งจูงใจอาจจะเปนทางบวก เชน รางวัล คําชมเชย หรือทางลบ เชน การตําหนิ หรือ การลงโทษ  

  สรุปไดวา แรงจูงใจสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยในการกําหนดทิศทาง และการทํางานหรือความ
รวมมือในการทํากิจกรรมอยางเต็มท่ี แรงจูงใจถูกกระตุนใหเกิดความตองการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนด
ไว แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย 
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 3.2 ประเภทของแรงจูงใจ 
  ดลดนัย สุวรรณรอด (2555) ไดแบงประเภทแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท ตามธรรมชาติและ 

ลักษณะของการเกิดแรงจูงใจ คือ 
  แรงจูงใจท่ีเกิดจากแรงจูงใจพ้ืนฐานภายในรางกาย ซ่ึงเปนแรงจูงใจท่ีมีมาแตกําเนิดและเปน 

สิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตเพ่ือใหรางกาย อยูในสภาพปกติหรือมีความสมดุล ไดแก แรงขับหรือแรงกระตุน จาก 
ภายในรางกาย เชน ความอยาก ความกระหาย ความตองการทางเพศ เปนตน 

  แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตองการท่ีถูกกระตุนจากภายนอกรางกาย แรงจูงใจในลักษณะน้ีเกิดจาก
การเรียนรูของบุคคลท่ีอยูในสังคม และไดเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ รวมท้ังถูกหลอหลอมดวยวัฒนธรรม 
ประเพณี คานิยม และความเชื่อของคนในสังคม ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนความตองการ อยากรู อยากเห็น และ แสวงหา
ความตองการทางสังคมขึ้น เชน การตองการเปนท่ียอมรับจากคนอื่น ตองการในอํานาจ เปนตน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 456 คน (ระบบบริการการศึกษา สํานักงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ.วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559) โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัย       
ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน การศึกษาใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของประชากร 
ดวยแบบสอบถาม ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม คือ การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณเก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษา  
  

ขอมูลท่ัวไป 
- เพศ  
- ชั้นปท่ีกําลังศึกษา  
- คะแนนเฉลี่ยสะสม  
- ศาสนาของทาน 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- ปจจัยในการเขารวมกิจกรรม 
- ดานกิจกรรมดานวิชาการ 
- ดานกิจกรรมดานกีฬา 
- ดานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
- ดานกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและอาสา 
  พัฒนา 

- แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม 
- เพ่ิมพูนประสบการณ  
- เพ่ิมพูนความรู  
- ความเปนผูนํา  
- พัฒนาความสามารถ  
- แกไขปญหา  
- กลาแสดงออก  
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหจํานวนท้ังสิ้น 220 คน เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 โปรแกรมวิชาการ

จัดการ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ดานชั้นปท่ีกําลังศึกษา เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1       ดาน
คะแนนเฉลี่ยสะสม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 ดานศาสนา นับถือศาสนาพุทธ และดานรายได มีรายได 3,001-
6,000 บาท  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา พบวา เพศชาย มีปจจัยในการตัดสินใจ
เขารวมกิจกรรม มากท่ีสุด เพ่ือน/รุนพ่ี ชักชวน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 65.71 และ นอยท่ีสุด ตองการศึกษา
และหาประสบการณ กับ ตองการเขารวมกลุมในกิจกรรมท่ีตนสนใจ มีจํานวนเทากัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
31.43 และ พบวา เพศหญิง มีปจจัยในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม มากท่ีสุด ตองการคะแนนกิจกรรม จํานวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 70.81 และ นอยท่ีสุด ตองการเขารวมกลุมในกิจกรรมท่ีตนสนใจ จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 22.70 แรงจูงใจสําคัญในการเขารวมกิจกรรม พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจสําคัญในการเขารวมกิจกรรม พบวา เพศ ชั้นปท่ีกําลงัการศึกษา และศาสนา ตอแรงจูงใจท่ีสําคัญในการเขา
รวมกิจกรรมไมมีความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนในเร่ืองของความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจท่ีสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษากับสถานภาพดานเพศ พบวา เพศชาย เพ่ิมพูนประสบการณ 
จํานวน 11 คน รอยละ 31.43 เพ่ิมพูนความรู จํานวน 9 คน รอยละ 25.71 ความเปนผูนํา จํานวน 7 คน รอยละ 
20.00 พัฒนาความสามารถ จํานวน 4 คน รอยละ 11.43  แกไขปญหา จํานวน 2 คน รอยละ 5.71 กลาแสดงออก 
จํานวน 2 คน รอยละ 5.71  พบวา เพศหญิง เพ่ิมพูนประสบการณ จํานวน 68 คน รอยละ 35.91 เพ่ิมพูนความรู 
จํานวน 52 คน รอยละ 27.73 พัฒนาความสามารถ จํานวน 27 คน รอยละ 14.09         กลาแสดงออก จํานวน 
20 คน รอยละ 10.00  ความเปนผูนํา จํานวน 10 คน รอยละ 7.73  แกไขปญหา จํานวน 8 คน รอยละ 4.55 Chi-
square P=0.09    
 เมื่อพิจารณาจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมแตละดาน เพศชาย พบวา ดานบําเพ็ญประโยชน
และอาสาพัฒนา มีคาเฉลี่ย 3.76 คา S.D 0.70 อยูในระดับความตองการมาก ดานกีฬา มีคาเฉลี่ย 3.72 คา S.D 
0.63 อยูในระดับความตองการมาก ดานศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย 3.62 คา S.D 0.64 อยูในระดับความตองการ
มาก และ ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ย 3.51 คา S.D 0.63 อยูในระดับความตองการมาก และผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
อิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมแตละดาน เพศ หญิง พบวา ดานศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย 3.90 คา S.D 0.62  อยูใน
ระดับความตองการมาก ดานบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา มีคาเฉลี่ย 3.88 คา S.D 0.63 อยูในระดับความ
ตองการมาก ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ย 3.70 คา S.D 0.64 อยูในระดับความตองการมาก และดานกีฬา     มีคาเฉลี่ย 
3.68 คา S.D 0.67 อยูในระดับความตองการมาก  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา 
1. ระดับความตองการในดานศิลปวัฒนธรรม โดยเพศหญิงมีความตองการในดานศิลปวัฒนธรรม มากกวา 

เพศชาย ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน หนูสวี (2553) พบวา เพศหญิง ใหความสําคัญกับกิจกรรม 
ดานศิลปวัฒนธรรม มากกวา เพศชาย  

2. ระดับความตองการในแตละดาน อยูในระดับมาก นักศึกษาใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคสวนใหญเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ซึ่งมีสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลดนัย สุวรรณรอด
(2555)  พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเขารวมกิจกรรมในแตละดานมีความแตกตางกัน นักศึกษาสวนใหญทํา
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเขารวมทํากิจกรรม 

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษา พบวา เพศหญิง มีการเขารวมกิจกรรม 
มากกวา เพศชาย แตมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมในดานวิชาการ ดานกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม และ       
ดานบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกันงานวิจัยของ วิชัย ลุนสอน (2555) ซ่ึงขอแตกตางระหวาง
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เพศหญิงกับเพศชาย เปนความตองการเขารวมกิจกรรมมากเหมือนกันในแตละดาน ยกเวน ดานศิลปวัฒนธรรม ท่ี
เพศหญิง มีความตองการมากกวาเพศชาย 

4. สําหรับปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํากิจกรรม พบวา สวนใหญเกิดจากระยะเวลาในการทํากิจกรรม ความ
ลาชาในการทํากิจกรรม ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนานเกินไป เวลาทํากิจกรรมตรงกับเวลาเรียน จึงทําให
นักศึกษาเกิดความเหน่ือยลาจากการเรียน สงผลใหไมอยากเขารวมกิจกรรม และปญหาจากผูนํากิจกรรมไมมีภาวะ
ความเปนผูนํา เกิดความขัดแยงในการทํากิจกรรมรวมกัน หรือขอมูลขาวสารในการทํากิจกรรมไมชัดเจน ทําใหการ
สื่อสารเกิดขอผิดพลาด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรวัฒน ผนึกรัมย (2556) เน่ืองจากกิจกรรมสงผลตอการ
เรียนของนักศึกษา ทําใหการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมกิจกรรมวิชาการ มีการจัดการแขงขันดานวิชาการ เพ่ือใหนักศึกษาได
แสดงความรูความสามารถของตนเอง และพัฒนาความคิดความสามารถ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมกิจกรรมกีฬาอยางจริงจังและมีศักยภาพ เพ่ือใหนักศึกษ มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา เพ่ือไมใหกระทบตอการเรียน
ของนักศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมกิจกรรมจัดงานแสดงผลงานหรือการแสดงของนักศึกษาในแตละ
โปรแกรมวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมและสงเสริมวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา            

4. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการตาง ๆ ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือสังคม  

 

กิตติกรรมประกาศ 
การดําเนินงานวิจัยสามารถเปนไปตามกําหนดการของแผนการดําเนินงานวิจัย โดยไดรับความกรุณาให

คําปรึกษาและความชวยเหลือ จากผูชวยศาสตราจารย อังคณา ธรรมสัจการ อาจารยผูสอนรายวิชาการวิจัยทาง
ธุรกิจ รหัสวิชา 3503901 และผูชวยศาสตราจารย จันติมา จันทรเอียด ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ ทําให
งานวิจัยมีความสมบูรณ มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลในการศึกษา จนทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จ 

ขอขอบพระคุณ บิดา-มารดา ท่ีคอยอบรมเลี้ยงดูเปนอยางดีรวมท้ังสนับสนุนดานการเรียนและเปนกําลังใจ
ดวยดีในทุก ๆ เร่ืองมาโดยตลอด 

สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณผูเก่ียวของทานอื่น ๆ  และขออภัยท่ีไมไดกลาวนามไว ณ ท่ีน้ีท่ีใหกําลังใจและใหการ
สนับสนุนจนการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จดวยดี 
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