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ปญหา 
 

     มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยการผลิตนิสิต
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสูสังคมในการพัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษาซ่ึงขณะท่ีกําลังศึกษา
อยูในระดับอุดมศึกษานั้น  การเรียนการสอนในหองเรียนโดยมุงใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูทางดานวิชาการ
อยางเดียวนั้น ยอมไมเปนการเพียงพอตอการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชาติบานเมือง ดังนั้น การจัด
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาในลักษณะอ่ืนๆ จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาดวย เพ่ือให
เปนบุคคลท่ีมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน มีความสมบูรณท้ังดานบุคลิกภาพ รางกาย สติปญญา สังคม 
และจิตใจท่ีดีงาม ซ่ึงจะมีผลทําใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ และ
สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังท่ี วิจิตร ศรีสะอาน  (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2529 : 1 ) ไดกลาววา  
ระบบการศึกษาไมวาระบบใด  เรื่องกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  เปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะเปนองคประกอบสวน
หนึ่งท่ีจะทําใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของวิลเลียมสัน (Williamson. 1961 : 
27)  ท่ีกลาววา  กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนศูนยกลางของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณ  ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ไดสงเสริม
ใหกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาท่ีสําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
      ในอดีตสถาบันอุดมศึกษาไทย ไดผลิตกําลังคนระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองและ
สนองความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยมุงสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีพัฒนาการในดานวิชาการเปน
สําคัญ ตอมานักการศึกษาตระหนักวาการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพ่ือใหเปนคนท่ีสมบูรณนั้น  จําเปนตอง
พัฒนาความเจริญงอกงามทุกดานท่ีเกี่ยวของไปพรอมๆ กัน  (วชิรญา  บัวศรี. 2518 : 47)  นั่นคือ ควรเนน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนคนควบคูกันไปกับการศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนเพราะเทาท่ีผานมามีผูตั้ง
ขอสังเกตวาบัณฑิตของไทยมักจะมีความเฉพาะในวิชาชีพแขนงแคบๆ ของตน สวนใหญไมมีความนิยม
ชมชอบในความรอบรู  ไมใฝหาความรูใหมๆ แตชอบสังสรรคอยูในหมูนักวิชาชีพเดียวกัน  บัณฑิตในสาขา
วิทยาศาสตรเกือบไมมีความรูทางสังคมศาสตร ศิลปและวัฒนธรรมเลย ในทํานองเดียวกันบัณฑิตทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรก็เกือบจะไมมีความรูความเขาใจเรื่องราวของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเลย 
ในทัศนะของบัณฑิตเหลานี้  หาไดมองเห็นความผสมผสานของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีธรรมชาติ 
สภาพแวดลอมและสังคมไม  (สิปปนนท   
เกตุทัต. 2519 : 35-36) แตอยางไรก็ตามนักวิชาการบางกลุมถือวาในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนามีความ
จําเปนตองฝกคนใหรูเรื่องเฉพาะในสาขาท่ีตนเองถนัดไมควรเสียเวลาไปฝกเรื่องอ่ื  (ธีระ      นทีวุฒิกุล.  
2521 : 2) 
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      ในสภาพปจจุบันบุคคลท่ีจะออกไปเปนผูนําของสังคมมีความจําเปนตองรอบรูกวางขวาง เพ่ือ
ความอยูรอดของสังคม ผูท่ีจะเปนผูนําและตัดสินนโยบาย จําเปนตองมีความรอบรู มีทัศนะกวาง ดังนั้น 
กระบวนการในการผลิตบัณฑิตท่ีมุงแตวิชาการในช้ันเรียนท่ีเปนภาคทฤษฎีเปนสวนใหญ นาจะไมเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน  การสงเสริมใหกิจกรรมนิสิตนักศึกษามีบทบาทในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ยอมจะเปนการสงเสริมคุณภาพของการศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
      การสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาไดแสดงออกหรือเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยการปฏิบัติจริงและดวย
ความคิดริเริ่มของตนเองเปนส่ิงท่ีนากระทํายิ่ง เพราะกิจกรรมท้ังหมดท่ีนิสิตไดมีสวนรวมนั้นหมายถึงการ
เรียนรูโดยตรงจากประสบการณท่ีประมาณคามิได ดวยเหตุนี้กิจกรรมนิสิตนักศึกษาจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังท่ี วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา . (2527 : 1) ไดช้ีใหเห็นถึง
ความสําคัญของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาวาเปนการใหโอกาสแกนิสิตนักศึกษาท่ีจะเรียนรูการอยูรวมกับบุคคล
อ่ืนในสังคม ตลอดจนการสรางบุคลิกภาพ พัฒนานิสัยและพฤติกรรมของตนเองใหพรอมของตนเองให
พรอมท่ีจะเปนคนท่ีสมบูรณ และมีคุณธรรม ซ่ึง ประสงค   จันทองจีน.  (2524 : 66)  ไดกลาววา  กิจกรรม
นิสิตนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมอีกท้ังเปนการเตรียมตัวนิสิตใหมี
ประสบการณตางๆ กอนท่ีจะออกไปทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนดวย  นิรันดร  จุลทรัพย (2528 : 2)  กลาววา 
มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยจะตองสํารวจสถานภาพและ
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาอยูเสมอ เพราะเหตุวานิสิตนักศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาแตละคนท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ยอมมีความแตกตางกันท้ัง
อุปนิสัยใจคอและความคิดเห็น เพราะฉะนั้นหนาท่ีประการสําคัญของมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาปญหาของ
นิสิตนักศึกษาและพยายามปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัวตอส่ิงแวดลอม
ตางๆภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     สําเนาว  ขจรศิลป และบุญเรียง ขจรศิลป (2531 : 2)  กลาววากิจกรรมนิสิตนักศึกษาในประเทศ
ไทย  ยังไมเปนกระบวนการ   หรือเครื่องมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนิสิต
นักศึกษาหลายประเภทยังไมไดกําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน เชน กิจกรรมดานกีฬา ก็มุงเนนแตการ
แขงขันเพ่ือเอาชัยชนะมากกวาการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานตางๆ เม่ือขาดวัตถุประสงคและเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมก็ทําใหเกิดปญหาขึ้นหลายประการ เชน การขาดงบประมาณ การขาดอุปกรณ และการขาด
สนับสนุนจากอาจารยท่ีมีความรูความชํานาญในดานการจัดกิจกรรม และปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ นิสิต
นักศึกษาสวนใหญไมสนใจเขารวมกิจกรรม  

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูในสังคมเมือง
หลวงซ่ึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  มีความเจริญในทุกๆ ดาน 
ซ่ึงความเจริญความเปล่ียนแปลง ความทันสมัยในสังคมเมืองหลวงนี้เปนศูนยรวมแหลงความบันเทิง แหลง
วิชาการตางๆ และหลากหลาย นักศึกษาสวนใหญไมไดอยูหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกหา
ประสบการณซ่ึงมีอยูท่ัวไปในกรุงเทพมหานครไดสะดวกตามความสนใจ  ถากิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใน
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มหาวิทยาลัยไมเปนท่ีตองการของนักศึกษาสวนใหญและไมเปนท่ีนาสนใจอยางมากจริงๆ แลว  โอกาสท่ี
นักศึกษาจะเขารวมกิจกรรมซ่ึงมีนอยอยูแลวก็ยิ่งทําใหมีผูเขารวมกิจกรรมนักศึกษานอยลงไปอีก  แต
มหาวิทยาลัยไดพยายามสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากขึ้น  ไดสนับสนุนดาน
งบประมาณ  อุปกรณ  สถานท่ี  และบริการอ่ืน ๆ     ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  มีอาจารย
ท่ีปรึกษาท้ังของสโมสรนักศึกษา  คณะ ชมรมและกลุม  เปนผูดูแลใหคําปรึกษาเพ่ือใหการจัดกิจกรรม
นักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยาง
มาก แตนักศึกษาสวนใหญยังใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนอยอยู ซ่ึงผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีชอบเขารวมกิจกรรมและนักศึกษาท่ีไมชอบเขารวมกิจกรรมวา การเขารวมกิจกรรมมี
ผลกระทบตอการเรียนหรือไมมากนอยเพียงใด ซ่ึงนักศึกษาท่ีชอบเขารวมกิจกรรมก็จะตอบวาไมมี
ผลกระทบตอการเรียนท่ีสําคัญจะตองแบงเวลาใหเปนถึงเวลาเรียนก็ตองเรียนและจะตองสงงานใหครบ
ตามท่ีอาจารยส่ังก็ไมมีผลกระทบตอการเรียนแตอยางใด แตนักศึกษาท่ีไมชอบการเขารวมกิจกรรมก็จะตอบ
วาถาทํากิจกรรมแลวจะไมคอยมีเวลาอานหนังสือและบางคนบอกวารายงานเยอะกลัวจะเรียนไมจบบาง   
ดังนั้น  ผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติงานในแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  จึงสนใจท่ีจะศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทตางๆ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจจะ
นําไปเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใหบรรลุ
วัตถุประสงคตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
      1.   เพ่ือศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ /  
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภท
กีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม       
      2.   เพ่ือเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ /  
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม /  ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภท
กีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม       
 
สมมุติฐานการวิจัย 
      1.   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ  /  ประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม /  ประเภทกีฬา  
และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  แตกตางกัน 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
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       การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาคนควา  ดังตอไปนี้ 
      1.  ประชากร  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปท่ี 1, 2,3 และ 4 ประจําภาคเรียน  
ท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประกอบดวย  คณะบริหารธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะการบัญชี  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร   วิทยาลัยนานาชาติ รวม
จํานวนท้ังส้ิน  15,000 คน          
      2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนกลุมสมาชิกชมรมตางๆ สังกัดสโมสรนักศึกษา 
และนักศึกษา    ท่ีไมไดเปนสมาชิกของชมรม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปท่ี 1, 2, 3 และ 4 ประจําภาค
เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีเขารวมกิจกรรม และไมเขา
รวมกิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมประเภทวิชาการ / กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / 
กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม /  กิจกรรมประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขา
รวมกิจกรรม  รวมจํานวนท้ังส้ิน  100  คน          
         3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
            3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
       3.1.1  กลุมนักศึกษาท่ีเปนสมาชิกชมรมตางๆ สังกัดสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาท่ี
ไมไดเปนสมาชิกของชมรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
    3.1.2  แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรม  
            3.2  ตัวแปรตาม ไดแก สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรม  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประเภทวิชาการ / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  / ประเภท
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม   

   
นิยามศัพทเฉพาะ 
       เพ่ือใหความหมายของคําและขอความท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนท่ีเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงกําหนด
ความหมายของคําท่ีใช  ดังตอไปนี ้
       1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลของคะแนนในการเรียนของนักศึกษาซ่ึงมาจากการเขา
รวมกิจกรรมประเภทวิชาการ  ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  / ประเภทบําเพ็ญประโยชน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทกีฬา  และไมไดเขารวมกิจกรรม  
         2.  กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมท้ังหลายท่ีสถาบันจัดใหแกนักศึกษาหรือสงเสริมให
นักศึกษาจัดขึ้นเองตามความสนใจและดวยความสมัครใจของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ดาน 
นอกเหนือจากส่ิงท่ีบังคับตามหลักสูตร 
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       3.  สมาชิกชมรม  หมายถึง  นักศึกษาท่ีสมัครเปนสมาชิกของชมรมตางๆ ตามความสนใจของ
นักศึกษา  โดยสังกัดสโมสรนักศึกษา เพ่ือประสงคท่ีจะเขารวมกิจกรรมในแตละชมรม ระดับปริญญาตรีท่ี
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปการศึกษา 2551 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        1.  ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ท่ีเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  / ประเภทบําเพ็ญ
ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม 
         2.  ไดรับทราบความแตกตางเกี่ยวกับสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรม ประเภทวิชาการ / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  / ประเภท
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม   
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
    ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ี
เกี่ยวของ  เพ่ือเปนแนวทางท่ีสนับสนุนการวิจัยและนําเสนอตามหัวขอตอไปนี ้

1. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
1.1 ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
1.2 ปรัชญาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
1.3 นโยบายของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
1.4 วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
1.5 ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา 
1.6 ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา 

2. การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
2.1  ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรมนักศึกษา 
2.2  ปญหาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1  ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

1.1 ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของคําวา  “ กิจกรรม ”  วาหมายถึง 
การท่ีผูเรียนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือการเรียนรู 
     เจคอบสัน  (Jacobson.  1963 : 272)  ไดกลาววา  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในสถานศึกษาถูกเรียกช่ือตาง ๆ 
กัน เชน  กิจกรรมรวมหลักสูตร (Co – Curricular Activities)  กิจกรรมพิเศษ  (Special Activities)  กิจกรรม
นอกหลักสูตร(Extra – Curricular Activities)  กิจกรรมนอกหองเรียน  (Outside Classroom Activities)  
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา กิจกรรมนักเรียน (Student Activities)  เปนตน 
     กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาถูกเรียกวา กิจกรรมนักศึกษา(เทิดศักดิ์  สถาปตานนท.   
2524 : 12)  ซ่ึงมีนักการศึกษาใหความหมายของกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)  ไวหลายความหมาย  
เชน  กูด  (Good.  1978 : 562 - 563)  กลาววา  กิจกรรมนักศึกษาเปนแผนกิจกรรมและการดําเนินงาน ซ่ึง
นักศึกษาหรือสถาบันจัดขึ้นเพ่ือสรางความสนุกสนาน  เพ่ิมพูนความรูและสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ 
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ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสนใจ  ความสามารถ  แตไมมีการใหหนวยกิต  และตองจัดหาเงินมา
ดําเนินการเองโดยอยูในความควบคุมแนะนําของสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมตองอยูบนรากฐานหรือ
แนวทางท่ีจะดําเนินการไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว  นอกจากนี้  วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
(2528 :  130 - 131)  กลาววา  กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ นอกเหนือไปจากส่ิง
ท่ีบังคับใหทุกคนตองศึกษาตามหลักสูตร  โดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษา  เปนงานท่ีสถาบันจัด
ใหแกนักศึกษาหรือสงเสริมใหนักศึกษาจัดขึ้นเอง  เพ่ือพัฒนาตัวนักศึกษาในดานตาง ๆ สวน  จามิอัส  
(Jamias.  1969 : 58)  กลาววา  กิจกรรมนักศึกษา  มีการจัดองคการเพ่ือเตรียมเปดโอกาสในการสริม
ประสบการณพิเศษ   สรางความสัมพันธขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเปนการศึกษาประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน
การสรางประชากรท่ีดีมีคุณคาแกสังคม  เฮอรเบิรท   (Herbert. 1965 :  30)   ไดใหความหมายไววา  กิจกรรม
นักศึกษา  คือ  กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติภายใตการแนะนําอยางถูกวิธีอยูในความรับผิดชอบของสถาบัน   
และกิจกรรมตองไมมีเรื่องของคะแนนเขามาเกี่ยวของ 
      ดังนั้น  กิจกรรมนักศึกษาจึงหมายความถึง  กิจกรรมท้ังหลายท่ีสถาบันจัดใหแกนักศึกษา  หรือ
สงเสริมใหนักศึกษาจัดขึ้นเองตามความสนใจและดวยความสมัครใจของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในทุก 
ๆ ดาน  นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีบังคับตามหลักสูตรโดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษา   กิจกรรมท่ี
จัดขึ้นตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน   ไดรับความเห็นชอบ   การดูแลเอาใจใสจากอาจารยท่ี
ปรึกษาและผูบริหารสถาบัน 
 
      1.2  ปรัชญาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
      สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักอันสําคัญ    คือ   การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณคาไปพัฒนาประเทศ  
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความเจริญงอกงามในดานความรู  สติปญญา   สังคม   อารมณ   รางกาย   และจิตใจ  นั้น  
กิจกรรมนักศึกษามีสวนสําคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ   เฮอรเบิรท   
(Herbert. 1965 : 52 – 53 )   กลาววา   กิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคขั้นพ้ืนฐานของ
สถาบัน   และกิจกรรมนักศึกษาเปนศูนยกลางของกระบวนการอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาแตละคนให
เปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ   (Williamson. 1961 : 27)   และนิรันดร   จุลทรัพย  (2528  :  13)    ไดสรุปปรัชญาการ
ดําเนินงานบริการดานกิจกรรมนักศึกษาซ่ึง   วชิรญา  บัวศรี  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร  วาปรัชญาการดําเนินงานบริการดานกิจกรรมนักศึกษา  คือ 
 

1. การศึกษาไมจํากัดเฉพาะหองเรียนในมหาวิทยาลัยเทานั้นแตการศึกษาจะรวมไปถึงนอก
หองเรียนดวย 

2. กิจการนักศึกษาจะดําเนินไปในรูปใดแลวแตสถาบัน   แบงตามแนวปรัชญาได  4  พวก  คือ  
พวกท่ีเห็นนักศึกษาสําคัญ  (Progressivist)   พวกท่ีเห็นสังคมสําคัญ   (Reconstructionist)  พวก
ท่ีเนนความรู  (Essentialist)   และพวกท่ีถือวาสรรพความคิดมีอยูแลวไมมีอะไรใหม  (Idealist)    
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3. จะตองพัฒนานักศึกษาทุกดาน  มิใชแตในดานวิชาการเทานั้น  ซ่ึงสถาบันจะตองเห็นเปนเรื่อง
สําคัญ  กิจกรรมท่ีจัดไดแกดานบุคคล  และดานกลุม 

     ปรัชญาของการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตละสถาบัน  อาจจะแตกตางกันบาง การกําหนดปรัชญา
ดังกลาวจะชวยทําใหการวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  (วัลลภา   
เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา.  2528   :  134 - 135) ปรัชญาของการจัดกิจกรรมในถาบันอุดมศึกษามุงเนนการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณในดานตาง ๆ เพ่ือจะไดเปนคนท่ีมีประโยชน  เปนท่ีตองการของสังคม
โดยมีอาจารยและสถาบันใหการสนับสนุนสงเสริม  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  และถือวากิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญควบคูไปการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
     1.3   นโยบายของการจัดกิจกรรมนักศึกษา     

      กิจกรรมนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายท่ีแนนอน  ดังนั้น  เพ่ือใหการพัฒนาเยาวชนของรัฐบาลและเอกชนเปนไป
อยางมีเปาหมาย  สอดคลองกัน  รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายเยาวชนแหงชาติไว  ดังนี้  (ราชกิจจานุเบกษา.   
2517  :  2518)    
      1. ปลูกฝงใหเยาวชนตระหนักในความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีความสํานึกนิยมภาคภูมิใจในความเปนไทย
รวมกัน  ตลอดจนรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณประจําชาติ 
      2. เรงเราความปรารถนาอันบริสุทธ์ิของเยาวชน  ในอันท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
สังคมใหบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และลดความขัดแยงในกลุม
เยาวชน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดในสังคมดวยความสมานฉันท  เคารพในความคิดเห็นและไมละเมิดใน
เกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของผูอ่ืน  แกไขปญหาดวยสติปญญาอยางสันติ  โดยยึดสายกลางและประสาน
ประโยชน 
      3.  สงเสริมสุขภาพพลานามัยท้ังทางกาย  จิตใจ  และปญญาเพ่ือใหพรอมจะพัฒนาความสามารถ  
ทัศนคติ  พฤติกรรม  คานิยม  และคุณธรรมของเยาวชนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ 
      4.  ปลูกฝงใหเยาวชนมีบุคลิกภาพดี  มีจิตใจเขมแข็ง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รักเหตุผล  ยึด
ม่ันในระเบียบวินัยและความสามัคคี  มีน้ําใจนักกีฬา  อดทน  เสียสละ  เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  รูจักการทํางาน
รวมกัน  ขยันหม่ันเพียร  ประหยัด  สํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม  มีความเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
       5.  สงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันของเยาวชนใหอยูในศีลธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาท่ี
นับถือ  มีความสุจริต ยุติธรรมและประพฤติตนตามควรแกวัยเพ่ือเปนรากฐานแหงความรมเย็นเปนสุขใน
สังคม 
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      6.  กระตุนใหเยาวชนเปนผูใฝหาความรูเสมอ  สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน รูจักใชและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ  รูจักจัดระบบ
เศรษฐกิจของตนเอง  และประกอบสัมมาชีพตามสภาพของทองถ่ิน 
      7.  สนับสนุนใหเยาวชนรูจักคุมครองปองกันตนเองจากอบายมุข  และส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสม
ตอชีวิตและเปนภัยตอสังคม  เสริมสรางบรรยากาศส่ิงแวดลอม  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจอันเหมาะสม  
เปนการลดปญหาความเครียดทางจิตใจตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือแกปญหาเยาวชนดานตาง ๆ 
      8.  ใหการสงเคราะห  บําบัดรักษาและคุมครองแกเยาวชนท่ีทุพพลภาพไรหรือเสมือนไร
ความสามารถ  พิการ  กําพรา  อนาถา  ไรท่ีพ่ึง  และติดยาเสพติด  ใหสามารถเปนท่ีพ่ึงของตนเองไดและเปน
พลเมืองดี  ใหการอบรม  สงเคราะหและเกื้อกูลในส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตแกเยาวชนท่ีขาดแคลน  
คุมครองการใหแรงงานเด็กและเยาวชน  สตรี  ใหเกิดผลอยางจริงจัง 
      9.  สงเสริมมิตรภาพ และความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนในประเทศและตางประเทศตาม
นโยบายของรัฐ    เพ่ือความม่ันคงและกาวหนาของภูมิภาคตลอดจนสรางสันติสุขของโลก 
      การกําหนดนโยบายของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะมีนโยบาย
เฉพาะของตนท่ีจะกําหนดขอบเขต  และเปนขอตกลงรวมกันระหวางสถาบันและนักศึกษาวา  จะจัดกิจกรรม
อะไรไดมากนอยเพียงใด  ดังท่ี  โบลแลนด  (Bloland.  1970  :  177 – 178)   ไดเสนอแนวทางในการกําหนด
นโยบายของถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไวดังนี้ 
      1.  สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดขอบเขตในการใชอาคารสถานท่ีของสถาบันรวมท้ังอุปกรณ
และเครื่องใชตางๆ  ใหชัดเจน 
      2.  สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดขอบเขตการติดประกาศ  แผนภาพ  แผนปลิวท้ังหลายให
ชัดเจน 
      3. การจัดกิจกรรมแตละประเภทควรจะใหแสดงถึงระเบียบวิธีการของกิจกรรมและแหลง
สนับสนุนทางดานการเงินของกิจกรรมนั้น ๆ 
      4. กิจกรรมทุกประเภทท่ีจัดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากสถาบันเสียกอน  
ท้ังนี้สถาบันจะตองมีสวนเขาไปควบคุมดูแลได 
      สําหรับนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ฝายกิจการนักศึกษา  
(สโมสรนักศึกษา / คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา / ชมรม / กลุม)  ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา   ( มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย .  คูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 : 
11 - 13 )   ดังนี้    
      1. กิจกรรมท่ีจัดใหมีหลากหลาย  เชน  กีฬาและนันทนาการ  ศิลปวัฒนธรรม  บําเพ็ญประโยชน  
วิชาการ  และกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  รวมไปถึงการรณรงคและสงเสริมการประหยัดและ
นิยมไทย  เศรษฐกิจพอเพียง  และการอนุรักษความเปนไทย 
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      2. ตองมีหลักธรรมาภิบาล  ซ่ือสัตย  โปรงใส  มีความอดทน  อดกล้ัน  และสามารถบริหารความ
ขัดแยงท่ีเกิดขึ้นได 
      3. มุงเนนใหนักศึกษาแตงกายถูกตองและปฏิบัติตนอยูในระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
      4.  การจัดกิจกรรมนักศึกษานั้นจะตองทําเพ่ือมวลนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
      5.  ยึดหลัก  PDCA  (Plan Do Check Action)  ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
      6.  บริหารงบประมาณบนพ้ืนฐานความพอเพียง พอประมาณ 
      7.  การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดีนั้น  ควรมีการปรับเปล่ียน  คิดใหม  ทําใหม  และสรางสรรคอยู
เสมอ 
      8.  กิจกรรมรับนอง  ไมอนุญาตใหรับนองนอกสถานท่ี  โดยใหทางสโมสรนักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการจัดรับนองภายใน  กิจกรรมท่ีจัดจะตองเปนไปดวยความ
สมัครใจ  ไมรุนแรง  หรือการลวงละเมิดรางกายและจิตใจนองใหม  ใหงดการดื่มสุราและของมึนเมาทุก
ชนิดในขณะจัดกิจกรรม 
      9.  ไมมีนโยบายใหจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  ยกเวนกรณีจําเปนใหปฏิบัติดังนี ้
  9.1  ตองขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร  และไดรับอนุมัต ิ
  9.2  สถานท่ีจัดตองมีระยะทางไมเกิน  250 กิโลเมตร และ / หรือใชเวลาในการเดินทางไม
เกิน 2.5 ช่ัวโมง 
     10. ใหจัดกิจกรรมท่ีมุงเนน  การสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนผูท่ีดูดีมีระดับ
และฉับไว 
     11. กิจกรรมท่ีจัดใหมุงเนนเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานจิตใจของนักศึกษา และปลูกฝงให
นักศึกษามีจิตสํานึกเพ่ือสาธารณะท่ีดีตอสังคม  โดยเฉพาะในดานคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  วัฒนธรรม  
และเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอสังคม 
     12. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมควบคูกับการเรียน  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  สามารถเสนอความคิดเห็น  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  พัฒนาความเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี  เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนักศึกษา  ฝกใหนักศึกษาทํางานอยางเปนระบบ   และฝก
ค ว า ม คิ ด   ก า ร ตั ด สิ น ใ จ อ ย า ง มี เ ห ตุ ผ ล     
  

     1.4  วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
     กิจกรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิตนักศึกษา ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาใหเปน

ผูใหญท่ีสมบูรณในอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนในการแสดงความสามารถ  
การตัดสินใจ  การทํางาน  การปรับปรุงบุคลิกภาพ  และรูจักการเปนผูนํา   ผูตามท่ีดี  ในสังคมของนักศึกษา
เอง 
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     เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาได  
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดบันทึกขอความท่ี ทม. 0204/ว.41 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2521  ถึง อธิการบดีและ
ผูอํานวยการสถานศึกษาเอกชน แจงใหสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทุกแหง  ถือปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคเหมือนกันหมด ดังตอไปนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2521 : 3 - 12 ) 

     1.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิตนักศึกษา 
     2.  เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 
     3.  เพ่ือสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ท้ังในดานวิชาการ  ประสบการณวิชาชีพช้ันสูง แกนสิิต

นักศึกษา 
     4.  เพ่ือปลูกฝงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และเอกลักษณอันดีงามของชาต ิ
     5.  เพ่ือสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
     6.  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน 
     7.  เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
     นอกจากนี้  มีนักการศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไว

อยางครอบคลุมมากมาย  เปนตนวา  เฟรเดอริค  (Frederick. 1959 : 51 - 52 )  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ดังนี ้

      
     1.  เพ่ือเปนการเตรียมตัวนิสิตนักศึกษาสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
     2.  เพ่ือสงเสริมความเปนระเบียบวินัยในตนเองของนิสิตนักศึกษา 
     3.  เพ่ือใหนิสิตนักศึกษารูจักวิธีการทํางานรวมกัน 
     4.  เพ่ือเพ่ิมพูนความสนใจของนิสิตนักศึกษาใหกวางขวางขึ้น 
     5.  เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาสํานึกในการปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบแบบแผนตาง  ๆ
     6.  เพ่ือพัฒนาความสามารถพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
     7.  เพ่ือสงเสริมแรงขับท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษา 
     8.  เพ่ือพัฒนาความสามัคคีในสถานศึกษา 
     วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528 : 130 -132)  กลาวถึง  วัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิต  ดังนี ้
     1.  เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
     2.  เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความสมารถในความสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     3.  เพ่ือทําใหนิสิตมีความสนใจกวางขวางยิ่งขึ้น 
     4.  เพ่ือใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 
     5.  เพ่ือฝกใหนิสิตสามารถปกครองตนเองได 
     6.  เพ่ือฝกความคิดและการตัดสินใจของนิสิต 
     7.  เพ่ือพัฒนาสติปญญาของนิสิต 
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     8.  เพ่ือใหนิสิตมีความรักศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
     9.  เพ่ือใหนิสิตรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
     10. เพ่ือใหนิสิตเพ่ิมความรูดานอาชีพในอนาคต 
     11. เพ่ือใหนิสิตรูจักทักษะทางสังคม 
     12. เพ่ือใหนิสิตรูจักเสียสละและทํางานใหสวนรวม 
     13. เพ่ือใหนิสิตพัฒนาลักษณะนิสัยและความคิดท่ีด ี
     14. เพ่ือใหนิสิตมีความสามัคค ี
     15. เพ่ือใหนิสิตพัฒนาความกตัญูตอสถาบัน 
   
1.5 ความสําคัญของกิจกรรมนิสิต 
      นักการศึกษาหลายทานไดใหความเห็นวา  กิจกรรมนิสิตเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนท่ี

สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหการสนับสนุนใหนิสิตไดจัดกิจกรรมขึ้น  กิจกรรมนิสิตนักศึกษามีบทบาทอยาง
กวางขวางในการท่ีจะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาไดบรรลุวัตถุประสงค  เสริมศักดิ์       วิศาลาภรณ (2530 : 
102) กลาววา  กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ  เพราะชวยใหนิสิตนักศึกษาเจริญงอกงามเปนคน
โดยสมบูรณและสอดคลองกับ  วิจิตร  ศรีสะอาน  (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2532  : 9)  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาบริหารกิจการนิสิตวา วิชาการอยางเดียวจะไมชวยใหคนเกิดพัฒนาการท่ี
สมบูรณ กิจกรรมนิสิตเปนสวนของการพัฒนาใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ  และมีคุณคาไมนอยไปกวาการ
ท่ีจะพัฒนาใหเปนนักวิชาการหรือนักวิชาชีพท่ีเกงกลาสามารถ 
     สําเนาว  ขจรศิลป  และบุญเรียง  ขจรศิลป  (2531 : 13 - 14)  ช้ีใหเห็นวา  กิจกรรมนิสิตมี
ความสําคัญและจําเปนมาก  โดยไดสรุปความสําคัญของกิจกรรมนิสิต  ดังนี้ 

1. ความสําคัญตอนิสิต 
      นิสิตโดยท่ัวไปเปนหนุมสาวท่ีมีพละกําลังท้ังรางกายและความคิด  มีความอยากรูอยากเห็น  

และ เปน ความหวังดีตอสังคมดวยใจอันบริสุทธ์ิ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรจะชวย
ตอบสนองความ   ตองการของนิสิตไดเปนอยางดี  กิจกรรมนิสิตจึงมีความสําคัญตอนิสิต  ดังตอไปนี้ 

1.1  ชวยพัฒนานิสิตในดาน  สังคม  อารมณ  รางกาย  และจิตใจ 
1.2  ชวยใหนิสิตใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
1.3  ชวยใหนิสิตไดมีโอกาสใชพลังทางดานรางกาย  และความคิดการกระทําในส่ิงท่ีเปน

ประโยชนตอตนเอง  ตอสถาบันการศึกษาและตอประเทศชาต ิ
 2.   ความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา 
       กิจกรรมนิสิตเปนกระบวนการอันสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมี
ความสมบูรณท้ังในดานสติปญญา  สังคม  อารมณ  รางกาย  และจิตใจ  การทํางานรวมกันระหวางอาจารย
และนิสิต  ในกระบวนการกิจกรรมนิสิตทําใหนิสิตเกิดความอบอุนและมีความเขาใจอาจารยและ
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สถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น  กิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม  ดานบําเพ็ญประโยชน  และดานกีฬา  มีสวน
สําคัญในการเผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษา 
 3.   ความสําคัญตอประเทศ 
     ในแตละปนิสิตประมาณ  20,000 คน  ไดออกไปพัฒนาชนบทในถ่ินทุรกันดารยากไร   ไดสราง
ถาวรวัตถุหลายอยาง  เชน  โรงเรียน  สะพาน  หองสมุด  ฝายน้ําลน  ถังเก็บน้ําฝน  หองสุขา  เปนตน  
นอกจากนี้  นิสิตยังชวยใหประชาชนในชนบทเขาใจการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมแผนใหม  การ
สาธารณสุขและการศึกษา  เพ่ือชวยใหชาวชนบทมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นิสิต  มีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุง  พัฒนา  และเผยแพรวัฒนธรรมของชาติ  กิจกรรมดานกีฬา  ชวยทํา
ใหนิสิตซ่ึงเปนเยาวชนของชาติ  มีรางกายแข็งแรง  ซ่ึงจะเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  การ
แขงขันกีฬานิสิตระหวางประเทศยังเปนการเผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคุณของประเทศทางหนึ่ง  กิจกรรม
นิสิตจึงนับวามีความสําคัญตอประเทศชาติเปนอันมาก 
      ในตางประเทศ  มีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมนิสิตหลายคน เจคอบสัน 
(Jacobson. 1963 : 272)  สรุปวา  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในปจจุบัน  ไดแนวความคิดมาจาก
นักการศึกษาช่ือ  จอหน  ดุย  (John  Dewey)  ซ่ึงใหขอคิดวา  การศึกษาคือ  การรวบรวมประสบการณท่ีมี
คุณคาใหแกนิสิต  หมายถึง  การท่ีนิสิตไดเรียนรูและรับรูส่ิงตาง ๆ  จากส่ิงแวดลอม  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ี
ของสถานศึกษาจะตองจัดส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณคา เหมาะสมแกนิสิต  เทเลอร (Taylor.  1949 : 33 - 40)  มี
ความเห็นวา  การศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือ  การพัฒนาคนในดานวิชาการ  สติปญญา  สังคม  ศิลป  และ
รางกาย  และไดกลาวตอไปวา  เราจะตองสรางบรรยากาศในสถาบันอุดมศึกษา  ในดานการเรียนการสอน  
การกีฬา  ศิลป  เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูความชํานาญ ในดานตาง ๆ ตามความตองการของแตละบุคคล  และ
วิลเล่ียมสัน  (Williamson.  1961 : 27)   เนนวา  งานกิจกรรมนิสิตเปนศูนยกลาง  ในกระบวนการอุดมศึกษา
ในการพัฒนานิสิตแตละคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ 
      ทัศนะของนักการศึกษา  และนักจิตวิทยาดังกลาว  ยอมช้ีใหเห็นวากิจกรรมนิสิต  มีความสําคัญ
และมีความจําเปนมากในการพัฒนาบุคคล 
   

    1.6   ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา 
      กิจกรรมนิสิตท่ีจัดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษามีมากนอยแตกตางกันในแตละสถาบัน  โดยยึดหลัก
และแนวการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามมติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  5  มิถุนายน  2522  ซ่ึงได
เสนอแนะใหแตละสถาบันสนับสนุนการสงเสริมการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนิสิตและการบําเพ็ญ
ประโยชนเปนหลัก (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2522  ท่ี ทม. 0100/162 - 174)  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมนิสิตเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน  ทบวงมหาวิทยาลัย  (2521 : 40 ) ไดกําหนดประเภทและขอบเขตการจัดกิจกรรมนิสิต  
ในดานตาง ๆ 4  ดาน  ดังนี้ 
     1.  ดานศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นควรมีขอบเขต  ดังนี ้
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  1.1  เพ่ือสงเสริม  เผยแพร  และรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม 
  1.2  เพ่ือสนับสนุนนิสิตใหสนใจ และมีโอกาสศึกษาเพ่ือใหเกิดความชํานาญและมี
สุนทรียภาพในศิลปะดานตาง ๆ อันไมขัดตอวัฒนธรรมอันดีงาม 
     2.  ดานกีฬา  กิจกรรมท่ีจัดขึ้น  ควรมีขอบเขต  ดังนี ้
  2.1  สงเสริมใหนักศึกษาเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  อนามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2.2  สงเสริมความสัมพันธฉันทมิตร  ความมีน้ําใจนักกีฬาท้ังผูเลนและผูชม 
  2.3  เพ่ือเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับกีฬา 
  2.4  เพ่ือยกมาตรฐานกีฬาใหสูงขึ้น 
  2.5  จัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางดานกีฬา 
     3.  ดานวิชาการ  กิจกรรมในดานนี้  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตแสวงหาความรูดานวิชาการ  อันควร
ไดรับการสงเสริมใหมีอิสระในดานความคิด   แตตองอยูในขอบเขต  โดยมีความสมดุลในดานความคิดแง
ตาง ๆ 
     4.  ดานบําเพ็ญประโยชน  การจัดกิจกรรมดานนี้อยูในขอบเขต  ดังนี ้
  4.1  ใหนิสิตใชเวลาวางเพ่ือพัฒนาตนเองใหพรอม  เพ่ือประโยชนตอสังคม 
  4.2  ใหนิสิตมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใหเกิดประโยชน
แกสวนรวม 
  4.3  ปลูกฝงใหนิสิตตระหนักในภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตองมีตอสังคมอันจะ
เกิดประโยชนตอประเทศชาติ 
  4.4  สงเสริมใหมีการบําเพ็ญประโยชนตอหมูคณะและประเทศชาต ิ
 
2.   การเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
     การเขารวมกิจกรรมเปนเพียงบทบาทอยางหนึ่งในหลาย ๆ บทบาทท่ีมหาวิทยาลัยไดทําหนาท่ีให
การศึกษาแกสังคมและพยายามจะแสดงใหเห็นคุณคาทางการศึกษาดานการวิพากษวิจารณ  โตแยงและ
เสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตดวยการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมนิสิต  และมีสวนรวมในการ
แสดงออกซ่ึงความสนใจ  ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมดวยความสมัครใจ  ลักษณะการเขารวม
กิจกรรมของนิสิตจะมีความแตกตางกันไปตามทัศนคติตอกิจกรรมนั้น ๆ (นิจพงศ  ศรีวรรณ.  2527 : 10)  
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับตัวแปรอ่ืน ๆ อีกหลายอยางซ่ึง  แอสติน  (Astin.   1970 : 450)   ศึกษาพบวา   การเขา
รวมกิจกรรมของนิสิตขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน  เชน  ทัศนคติตอกิจกรรมประเภทนั้น  สภาพความ
ตองการ  และสภาพแวดลอมตาง ๆ  เปนตน  สอดคลองกับสมโภชน  อเนกสุข  (2529  :  22)   ท่ีกลาววา  
การท่ีนิสิตจะมีความสนใจและความตองการการเขารวมกิจกรรมนิสิต  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  
ไดแก  องคประกอบสวนตัวของนิสิต  ประสบการณของนิสิต  ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนของนิสิต  และ
การสนับสนุนของผูปกครองใหนิสิตเขารวมกิจกรรม  องคประกอบแตละดานมีสวนเกี่ยวของกับความ
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ตองการเขารวมกิจกรรมของนิสิต  ซ่ึงองคประกอบท่ีตกตางกันจะสงผลใหนิสิตตองการเขารวมกิจกรรม
นิสิตแตกตางกัน 
      สําเนาว   ขจรศิลป   (2527  :  370 - 374  )  ไดทําการวิจัยแนวกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอก
หลักสูตรของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาในระยะ  5  ป  (พ.ศ.  2526  -  2530)    โดยศึกษาจากผูบริหาร  
อาจารยท่ีปรึกษาชมรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  นิสิตกลุมท่ีเปนผูนํากิจกรรม  และนิสิตท่ัวไป  ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจากทุกภาคของประเทศ  พบวา  
นิสิตท่ีเปนผูนําในการทํากิจกรรมนิสิต  และนิสิตท่ัวไป  มีทัศนคติตอกิจกรรมนิสิตสอดคลองกันวา   
กิจกรรมนิสิตโดยท่ัวไป  ชวยสรางความสามัคคี  และชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในดานตาง ๆ กิจกรรม
ดานกีฬา  เปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนานิสิตใหบุคคลท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย  อารมณ  และเปนผูมีระเบียบ
วินัย  กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยใหนิสิตมีระดับจริยธรรมดีขึ้น  ชวยใหนิสิตเขาใจและ
มีทักษะในดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  ตลอดจนชวยทํานุบํารุงเผยแพรและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนมีประโยชนในการพัฒนาบุคลกิภาพของนิสิต  ชวยใหนิสิตเขาใจความเปนอยู  
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากสภาพจริง  ชวยใหนิสิตไดใชความรูทางวิชาการของตนในการพัฒนา
ชนบท   
      2.1  ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรม 
      ความหมายของ  ความคิดเห็น  มีผูใหความหมายไว  ดังนี ้
      ชลลดา  แสงวัฒน   (2524 : 6 )   ใหความหมายความคิดเห็นวาเปนความรูสึกและแนวคิดตาง ๆ 
ของบุคคลท่ีมีตอวัตถุ  ส่ิงของ  ตลอดจนบุคคลและสถานการณของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงนั้น 
      วสันต  นาวเหนียว  (2530 : 9)   ไดใหความหมายไววา  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกและ
แนวคิดตาง ๆ ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
      จากความหมาย  ความคิดเห็น  สามารถสรุปไดวา  ความคิดเห็น  หมายถึงความคิดและความรูสึก
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เชน  วสัดุ  ส่ิงของ  บุคคล  และสถานการณ  ซ่ึงความคิดเห็นจะเกิดจาก
พ้ืนฐานขอเท็จจริงและประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงนั้น  ๆ
      2.2  ปญหาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
      เฟรเดอริค  (Frederick.  1959  :  6 )   ไดวิเคราะหองคประกอบท่ีเปนสาเหตใุหนิสิตไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมได  พบวามี  9  ประการ  คือ 

1. นิสิตนักศึกษาไมวางในชวงเวลาจัดกิจกรรม 
2. นิสิตนักศึกษาตองทํางานหารายได 
3. นิสิตนักศึกษาตองทํางานท่ีบาน 
4. สถานท่ีพักไกลจากสถานท่ีศึกษา 
5. การคมนาคมไมสะดวก 
6. ไมสามารถจายคากิจกรรมนั้น ๆ ได 
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7. เปนคนเก็บตัวและขี้อาย 
8. ผูปกครองไมสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม 
9. มีความขัดแยงในเช้ือชาติหรือศาสนา 

                  สมโภชน  อเนกสุข  (2529 : 138)   ช้ีใหเห็นวา   เหตุผลของนิสิตนักศึกษาสวนใหญ       ท่ีไม
ตองการเขาเปนสมาชิกกลุมกิจกรรม  คือ  ไมมีเวลาเขากลุมกิจกรรมตองทํางานหารายได  ท่ีพักไกลจาก
มหาวิทยาลัย  ไมชอบกิจกรรมของชมรมใดเลย  ไมมีเงินทุนพอสําหรับทํากิจกรรม และผูปกครองไม
ตองการใหเขารวมกิจกรรม 
     นลินี  กิติเวชกุล  (2533 : 104 -105)  ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีไมเคยเขารวมกิจกรรมท้ังใน
กิจกรรมสโมสรนิสิตจุฬาฯ  (กิจกรรมสวนกลาง)  กิจกรรมฝายวิชาการ  กิจกรรมฝายพัฒนาสังคมและ
บําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมฝายศิลปะและวัฒนธรรม  และกิจกรรมฝายกีฬา  พบวา  นิสิตไมเขารวมกิจกรรม
สวนใหญ เพราะประสบปญหาดานการเรียนจนไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม  ลักษณะของกิจกรรมไม
สอดคลองกับความตองการ  นิสิตสวนใหญเสนอแนะในแบบสอบถามปลายเปดสรุปไดวาชมรมตาง ๆ ควร
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนิสิต 
     นิจพงศ  ศรีวรรณ  (2527 : 81 )   ศึกษาสาเหตุของอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  5  สาขา   ของนิสิตกลุมวิทยาลัยครูภาคตะวันตก   พบวา   สาเหตุของอุปสรรคในการเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของนิสิตสามอันดับแรก  คือ  เวลา  เงิน  และเพ่ือน  ตามลําดับ 
     ประเทือง  เภาจี๋   (2517 : 93 - 104)    วิจัยเรื่อง   ความคิดเห็นของอาจารยและนิสิต  เกี่ยวกับ
กิจกรรมนิสิตในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก  พบวาปญหาอันดับท่ีหนึ่ง  คือ  ปญหานิสิตไมเขารวมกิจกรรม  
ผูวิจัยใหเหตุผลวา อาจเปนเพราะกิจกรรมท่ีจัดไมนาสนใจ  หรือไมไดอยูในความสนใจของผูท่ีจะเขารวม
กิจกรรมโดยเฉพาะนิสิตมักจะสนใจกิจกรรมเฉพาะอยางเทานั้น  เพราะนิสิตสวนใหญเปนนิสิตประเภทไป – 
กลับ  การอยูรวมกิจกรรมจึงอาจไมสะดวก                  
      จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  พอจะสรุปไดวา  อุปสรรคท่ีทําใหนิสิตนักศึกษาไมเขารวมกิจกรรม 
สวนใหญมาจากนิสิตนักศึกษา ประสบปญหาดานการเรียนจนไมมีเวลาทํากิจกรรม ไมมีเวลาเพราะตองหา
รายไดพิเศษเพราะขาดทุทรัพย  ท่ีพักอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัย  ผูปกครอง      ไมสนับสนุนใหเขารวม
กิจกรรม  และท่ีสําคัญกิจกรรมท่ีจัดไมนาสนใจ 
 
3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      3.1  ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ส่ิงท่ีสามารถบอกถึงผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน คือ ผลการเรียนของผูเรียนซ่ึงจะ
ทราบไดจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั่นเอง  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไว  ดังนี ้
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    สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2537 : 71 )  ใหความหมาย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง   ผลท่ีเกิด
จากการสอน หรือ กระบวรการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงแสดงออกมา 3 ดาน ไดแก ดานพุทธพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย 
    บุญชม  ศรีสะอาด  (2537 : 68)  ใหความหมาย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการคนควา การอบรม การส่ังสอน หรือประสบการณตาง ๆ รวมท้ัง ความรูสึก คานิยม จริยธรรมตาง ๆ 
ท่ีเปนผลมาจากการฝกสอน 
    ภพ  เลาหไพบูลย (2542 : 329)  ใหความหมาย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดได  จากท่ีไมเคยกระทํา  หรือ  กระทําไดนอยกอนท่ี
จะมีการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีท่ีมีการวัดได 
    กูด  (Good : 1973)  ใหความหมาย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลของการสะสมความรู 
ความสามารถในการเรียนทุกดานเขาดวยกัน 
    วรรณี  โสมประยูร  (2537)  )  ใหความหมาย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามรถ 
หรือ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนซ่ึงพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับการอบรมส่ังสอน และ
ฝกฝนโดยตรง 
    บลูม  (Bloom : 1956 อาง ภพ  เลาหไพบูลย.2537)  ไดจําแนกวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3 ดาน 

1. ดานพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain)  คือ  มุงพัฒนาการเรียนท่ีเกี่ยวกับความสามารถทาง
สมอง  หรือสติปญญา  ดานความรู  ดานความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสงเคราะห  และการ
ประเมินคา 

2. ดานจิตพิสัย  (Affective  Domain)  คือ  มุงพัฒนาคุณลักษณะดานจิตใจ หรือ ความรูสึก
เกี่ยวกับความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว  เปนตน 

3. ดานทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  คือ  มุงพัฒนาความสัมพันธระหวางรางกายและ
สมองท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติจนมีทักษะมีความชํานาญในการดําเนินการตาง ๆ 
               โดยสรุป  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จึงหมายถึง ความสําเร็จท่ีไดมาจากกระบวนการการเรียนการ
สอน ท้ังดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
   
4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     จารุบุตร  ฟารมขาว (2525 : 84 - 87)  ศึกษาการจัดกิจกรรมนิสิตของวิทยาลัยครูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดานวิชาการ  ดานศิลปวัฒนธรรม  ดานกีฬาและนันทนาการ  ดานบําเพ็ญประโยชน
และสาธารณประโยชน  พบวา  อาจารยและนิสิตมีความตองเขารวมกิจกรรมไมแตกตางกัน  คือ  ตองการเขา
รวมกิจกรรมดานวิชาการมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  ดานบําเพ็ญประโยชน  และ
ดานกีฬาและนันทนาการ  เม่ือพิจารณาตามตัวแปร  เพศ  และระดับการศึกษาของนิสิต  พบวา  นิสิตชายมี
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ความตองการเขารวมกิจกรรมมากกวานิสิตหญิง  ยกเวน  กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน  นิสิตชายและนิสิต
หญิง  มีความตองการเขารวมกิจกรรมไมแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปญหาตาง ๆ 
ของการเขารวมกิจกรรมนิสิต                  ของกรรมการบริหารสโมสรนิสิต  กับนิสิต  พบวา  มีความคิดเห็น
ดานปญหาตาง ๆ ของการเขารวมกิจกรรมนิสิตแตกตางกันในเรื่อง ขาดอาจารยท่ีมีความรูความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมอาจารยสวนมากขาดความสนใจในการจัดกิจกรรม  ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย  ขาดการจูงใจใหเขารวมกิจกรรมท่ีดีพอ นิสิตไมสนใจ ไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของ
การจัดกิจกรรม 
     ธีระ  นทีวุฒิกุล  ( 2521 : 40 )  ไดศึกษาความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต ของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  พบวา  อันดับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิต จากมากไปหานอย  ดังนี้ คือ  กิจกรรมทาง
วิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  การพูดและการพิมพ  สงเสริมวิชาชีพ  กิจกรรมงานอดิเรก  ศาสนาและวัฒนธรรม  
กีฬาและสุขภาพ  กิจกรรมทางสังคมสงเคราะห  และบําเพ็ญประโยชน  และเม่ือจําแนกตามตัวแปร  เพศ  
กลุมสาขา ภูมิลําเนา  และรายไดของครอบครัว พบวา  อันดับความตองการเขารวมกิจกรรมนิสิตแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  นิสิตชายมีความตองการเขารวมกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเปน
อันดับแรก  สวนนิสิตหญิงมีความตองการเขารวมกิจกรรมสังคมสงเคราะหเปนอันดับแรก  นิสิตท่ีมี
ภูมิลําเนาแตกตางกันมีการเขารวมกิจกรรมไมแตกตางกัน  
     นลินี  กิติเวชกุล   (2533 : 108 - 109)  ไดศึกษาการเขารวมกิจกรรมนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
พบวา สวนใหญนิสิตไมเคยเขารวมกิจกรรมและจากการเปรียบเทียบการเขารวมกิจกรรมนิสิต  สรุปไดดังนี้ 

    1.  การเขารวมกิจกรรมสโมสรนิสิตจุฬาฯ  (กิจกรรมสวนกลาง)  ของนิสิตช้ันปท่ี 1 - 4  ของนิสิต
ชายและนิสิตหญิง  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ  .05  โดยนิสิตสวนใหญไมเคยเขารวม
กิจกรรม 

    2.  การเขารวมกิจกรรมฝายวิชาการของนิสิตช้ันปท่ี 1 – 4  ของนิสิตชายและนิสิตหญิง  ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ยกเวนชมรมคอมพิวเตอร  การเขารวมกิจกรรมของนิสิต
ช้ันปท่ี 1 – 4  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  โดยมีแนวโนมวา  สัดสวนของนิสิตช้ันปท่ี 
1  และช้ันปท่ี 3  ท่ีไมเขารวมกิจกรรมจะนอยกวาสัดสวนของนิสิตช้ันปท่ี 2  และ  ช้ันปท่ี 4 

    3.  การเขารวมกิจกรรมฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชนของนิสิตช้ันปท่ี 1 - 4  ของนิสิต
ชายและนิสิตหญิง  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  โดยนิสิตสวนใหญไมเคยเขารวม
กิจกรรม 

    4.  การเขารวมกิจกรรมฝายศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตช้ันปท่ี 1 – 4  ของนิสิตชายและนิสิต
หญิง  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

    5.  การเขารวมกิจกรรมฝายกีฬาของนิสิตช้ันปท่ี 1 – 4  ของนิสิตชายและนิสิตหญิง        ไม
แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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    ภาวนา  ใจประสาท  (2534 :  101)  ศึกษาการดํารงชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหมดาน
การเขารวมกิจกรรม  เม่ือจําแนกตามเพศ  พบวา  นิสิตชายเขารวมกิจกรรมกีฬาระหวางคณะสูงกวานิสิต
หญิง  และนิสิตหญิงสนใจกิจกรรมการตักบาตรขาวสารอาหารแหง  ในวันตักบาตรเทโว  สูงกวานิสิตชาย  
และผูวิจัยไดช้ีใหเห็นวา  การเขารวมกิจกรรมของนิสิตนั้น  ขึ้นอยูกับอิทธิพลของตัวแปรเพศและลักษณะ
ของกิจกรรมดวย    
          จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
โดยไดศึกษาปญหาและความตองการในการเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ชวยใหไดทราบวากิจกรรมนิสิต
นักศึกษา เชน กิจกรรมประเภทวิชาการ  บําเพ็ญประโยชน  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ  ชวยให
นิสิตนักศึกษาไดพัฒนาทางสติปญญา  แตการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวม
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ในประเทศไทย  ยังไมพบวา        มีนักวิจัยคนใดไดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาไว   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูล
ปญหาและความตองการในการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจากงานวิจัยตาง ๆ  เพ่ือนํามาศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            ของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทตาง ๆ และไมเขารวม
กิจกรรม ซ่ึงจะไดเปนขอมูล และเปนหนทางหนึ่งในการพิจารณา  วางแผน  แกไข  ปรับปรุง  และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

 
                  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ( Survey Research ) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเขา
รวมกิจกรรมกอนและหลัง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. วิธีจัดกระทํากับขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร 

     ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1, 2 , 3 และ 4  ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1  และภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
     กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1, 2 , 3 และ 4  ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงประกอบดวย  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะการบัญชี  คณะนิเทศศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร   ปการศึกษา 2551  ท่ีสังกัดชมรมและไมสังกัดชมรม จํานวน 
100 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  มีขั้นตอนการสุม  ดังนี ้
 
ขั้นท่ี 1 สุมนักศึกษาท่ีเปนสมาชิกชมรม / กลุม ท่ีเขารวมกิจกรรมนักศึกษา โดยแบงเปนประเภท  ชมรม  
ไดแก 

1.1 ชมรมประเภทวิชาการ   
1.2 ชมรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม   
1.3 ชมรมประเภทบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมเพ่ือสังคม  
1.4 ชมรมประเภทกีฬา     

ขั้นท่ี 2  สุมนักศึกษาท่ีไมไดเปนสมาชิกชมรม/ กลุม ท่ีไมเขารวมกิจกรรมนักศึกษา  
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ขั้นท่ี 3  เก็บขอมูล (เกรดเฉล่ีย) ของกลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกชมรม  และไมเปนสมาชิกชมรม จํานวน 100 
คน ในภาคเรียนท่ี 1   เพ่ือเปรียบเทียบกับเกรดเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 2 หลังจาก    ท่ีกลุมตัวอยางไดเขา
รวมกิจกรรม  และไมไดเขารวมกิจกรรม 

ขั้นท่ี 4  ใหนักศึกษาท่ีเปนสมาชิกชมรมและไมเปนสมาชิกชมรมท่ีเขารวมกิจกรรมและไมไดเขารวม
กิจกรรมตอบแบบสอบถามในการเขารวมกิจกรรมของชมรมประเภทตางๆ ท่ีจัดขึ้นใน       ป
การศึกษา 2551  

ขั้นท่ี 5   นําผลการเรียนของนักศึกษาแตละคนท่ีเขารวมกิจกรรมในแตละประเภท และนักศึกษาท่ีไมไดเขา
รวมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการเรียน  (เกรดเฉล่ีย ระหวางภาคเรียนท่ี 1 กับ ภาคเรียนท่ี 2)  

ขั้นท่ี 6  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม และ นักศึกษาท่ีไมไดเขา รวม
กิจกรรม  โดยเปรียบเทียบจากเกรดเฉล่ีย ในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2   

 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีถามถึงความเปนจริงในการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีสังกัดชมรม และ ไมสังกัดชม ประจําปการศึกษา 2551 ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ตอน  คือ 
      ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ คณะ 
ระดับช้ันป  ประเภทสังกัดชมรมและไมสังกัดชมรม 
      ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามท่ีถามถึงสภาพความเปนจริงในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําปการศึกษา 2551 ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิด Check List  แบบ  2  
ระดับ  คือ  เขารวมกิจกรรม  ไมเขารวมกิจกรรม จํานวน 1 ฉบับ  จํานวน 40 ขอ ประกอบดวยกิจกรรม  4  
ประเภท  คือ 

1. กิจกรรมประเภทวิชาการ 
2. กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม 
3. กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม 
4. กิจกรรมประเภทกีฬา 

   
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย 
      ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research)  กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม  ของ
นักศึกษาและดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 
      1. จัดเก็บรวบรวมขอมูล (เกรดเฉล่ีย) ของกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  ในภาคเรียน     ท่ี 
1/2551  
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      2. ใชแบบสอบถามในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาท่ีชมรมตาง ๆ จัดขึ้นในปการศึกษา 2551 
เพ่ือใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเขารวมกิจกรรม และ หลังจากเขารวม
กิจกรรม  
      3.  ดําเนินการติดตามผล โดยใหกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามเพ่ือรวบรวม
ขอมูลในการเขารวมกิจกรรม และไมเขารวมกิจกรรม 
      4.  จัดเก็บรวบรวมขอมูล (เกรดเฉล่ีย) ในภาคเรียนท่ี 2/2551  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผล
ทางการเรียนระหวางภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551  ของกลุมตัวอยางท่ีไดเขารวม
กิจกรรม และไมไดเขารวมกิจกรรม  
      5.  วิเคราะหสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแตละประเภท และนักศึกษา
ท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม จากผลการสอบปลายภาค 2/2551  หลังการเขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม 
 
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
      ระหวางเดือน มิถุนายน 2551 – มกราคม 2552 
 
3.  วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
      การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้

1. ศึกษาคนควา  เอกสาร  ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2. สํารวจปญหาและความตองการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
3. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเกีย่วกับสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน และการเขารวมกิจกรรมนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง  ๆ
4. สรางแบบสอบถามโดยยึดขอมูลจาก ขอ 1 , 2  และ 3  เปนแนวทางดัดแปลงรูปแบบการสราง

เครื่องมือ และไดสรางแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมของชมรมตาง ๆ ปการศึกษา 2551 ได
แบบสอบถาม จํานวน 40 ขอ แบงออกเปน 4 ประเภท ๆ ละ 10 ขอ  ใหครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  

5. นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือแกไขและเพ่ิมเติมไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  แลว
นําไปตรวจสอบอีกครั้ง 

6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลวนําไปทดลองใช (Try Out)  กับนักศึกษา จํานวน   20  คน  
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห 
ตรวจหาคาเฉล่ีย (Mean)  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของแบบสอบถาม  แลวนําไปใชจริง
ตอไป โดยใชสูตร Paired Difference Test  หรือ (Paired t –test)  วิเคราะห หาคาความแตกตาง 
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4.   วิธเีก็บรวบรวมขอมูล 
                                ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผูวิจัยบันทึกขอมูลผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ภาคเรียนท่ี 1/2551  ของนักศึกษากลุม

ตัวอยาง  จํานวน 100 คน กอนทําแบบสอบถามและกอนเขารวมกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2551   
                  2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงอาจารยผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมประเภทตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล 
  3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง ตาม วัน เวลา  ท่ีอาจารยผูรับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมไดนัดหมาย พรอมช้ีแจงแบบทดสอบ  
  4.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

   5.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา จํานวน 100 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ
ถูกตองและดําเนินการบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนในแตละกิจกรรม พรอมนําไป
วิเคราะหผลตอไป 
   
5.  การวิเคราะหขอมูล  

                  1.  ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองแบบสอบถามทุกฉบับ 100 ฉบับ  
       2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีเขารวมและไมเขารวมกิจกรรมประเภท

ตาง ๆ มาตรวจใหคะแนนในแตละกิจกรรม  โดยมีเกณฑใหคะแนน  ดังนี้ 
             0   หมายถึง  ไมเขารวมกิจกรรม 

 1 หมายถึง   เขารวมกิจกรรม 
       3. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางตามตัวแปรท่ีศึกษา  โดยคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
       4.  วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  
                    5. วิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean)  และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร Paired Difference Test  หรือ (Paired t –test)  วิเคราะหหาคา
ความแตกตางและเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของกลุมนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนักศึกษา  
ประเภทวิชาการ / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม
เพ่ือสังคม ประเภทกีฬา  และกลุมนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม   
สถิติที่ใชในการวิจัย 

1.  คาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉล่ีย (Mean)  คารอยละ 
2.  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.    วิเคราะหหาคาความแตกตางโดยใชสูตร  Paired Difference Test  หรือ (Paired t –test)   
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 บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    ในการนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณและอักษรยอ ดังนี ้
 
      X     แทน  คาเฉล่ีย  (Mean) 
      S.D.     แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Devivation) 
      Pair t - test      แทน  คาความแตกตาง 
  
ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
     การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี ้
     ตอนท่ี 1   เก็บรวบรวมขอมูลเกรดเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2551  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย กอน เขารวมกิจกรรม และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  ดังตาราง 1 

    ตอนท่ี 2   ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นระหวางเดือนมิถุนายน 
2551 - มกราคม 2552  ในแตละประเภท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท้ัง 4 ประเภท  คือ  
กิจกรรมประเภทวิชาการ  กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  กิจกรรมประเภท
ศิลปวัฒนธรรม  และสงเสริมจริยธรรม กิจกรรมประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  โดยหาคา
รอยละ  คาเฉล่ีย  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ดังตาราง  2  - 7 
     ตอนท่ี 3   เปรียบเทียบโดยศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ียกอนเขารวมกิจกรรม และศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ีย
ของนักศึกษา หลัง จากการเขารวมกิจกรรมในแตประเภท พรอมศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ียนักศึกษาท่ีไมไดเขา
รวมกิจกรรม  ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2551       ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยท่ีเขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม  โดยใชสูตร  Paired  t - test  ทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายดาน 
 
ผลการศึกษาคนควา 
     ผลการวิเคราะหสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทตาง ๆ และ 
นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ปรากฏผลดังแสดง ในตารางท่ี  2 - 
15  

DPU



    ตอนท่ี  1.   ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีเขารวมกิจกรรมและไมเขา
รวมกิจกรรม กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  จําแนกตามเพศ  คณะ  ระดับช้ันป  ประเภทสังกัด / ไมสังกัด
ชมรม  ปรากฏผลในตาราง  1   
 
ตารางที่ 1   แสดงผลคารอยละขอมูลสวนตัวของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ท่ีเขารวมกิจกรรม 
และไมเขารวมกิจกรรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จําแนกตามเพศ  คณะ  ระดับช้ัน  ประเภทสังกัดชมรม       
 

รายการ รอยละ 
 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 

 
 

43 
57 

 
คณะ 
      1. บริหารธุรกิจ 
      2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      3. การบัญชี 
      4. นิเทศศาสตร 
      5. ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
      6. ศิลปกรรมศาสตร 
      7. นิติศาสตร 
      8. วิศวกรรมศาสตร  
      9. เศรษฐศาสตร  

 
 

17 
15 
14 
11 
10 
11 
9 
7 
6 
 

 
ชั้นป 
      1. ช้ันปท่ี 1 

 
 
 

 
 

21 
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รายการ รอยละ 
  
 ช้ันป 
      2  ช้ันปท่ี 2 
      3. ช้ันปท่ี 3 
      4. ช้ันปท่ี 4 
 

 
 

25 
25 
29 
 

 
สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม 
   1.  สังกัดชมรม 
   2. ไมสังกัดชมรม 
 

 
 

75 
25 
 

 
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 จากตารางท่ี 1  นักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  รายละเอียดขอมูล  ดังนี ้

1. เพศ    นักศึกษาเพศชาย รอยละ 43  นักศึกษาเพศหญิง รอยละ  57 
2. คณะ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 17  นักศึกษาคณะการบัญชี รอยละ 14  นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 15  นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รอยละ 10  นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร รอยละ 11  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร รอยละ  11  นักศึกษาคณะนิติศาสตร รอยละ 9  
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 7  และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร รอยละ 6   

3. ระดับช้ันป  นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รอยละ 21    นักศึกษาช้ันปท่ี 2 รอยละ 25   
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 รอยละ 25   นักศึกษาช้ันปท่ี 4 รอยละ 29 

4. สถานภาพสังกัดชมรม  นักศึกษาท่ีสังกัดชมรม รอยละ 75   นักศึกษาท่ีไมสังกัดชมรม รอยละ 
25   

                           ตอนท่ี 2  ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนกับการเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นระหวางเดือนมิถุนายน 
2551 - มกราคม 2552  ในแตละประเภท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ัง 4 ประเภท คือ 
กิจกรรมประเภทวิชาการ  กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / กิจกรรมประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / กิจกรรมประเภทกีฬา และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม ปรากฏผล  
ดังตารางท่ี  2 - 7 
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 ตารางที่ 2  ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  กอนและหลัง กับการเขารวม
กิจกรรมประเภทวิชาการ / ประเภทบําเพ็ญประโยชน1และกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมจริยธรรม / ประเภทกีฬา 

 
ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 

ประเภทวิชาการ 
กิจกรรม 

ประเภทบําเพ็ญ
ประโยชนฯ 

กิจกรรม 
ประเภท

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

กิจกรรม 
ประเภทกีฬา 

กอน 2.42 2.51 2.58 2.52 
หลัง 2.47 2.52 2.57 2.53 
 

จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ / ประเภทบําเพ็ญ
ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทกีฬา  หลังจากการเขารวมกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน
ทางการเรียนสูงขึ้นเล็กนอย ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม หลังการเขารวมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวากอนเขารวมกิจกรรมเล็กนอย 

 
ตารางที่ 3  ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลัง  ท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมประเภท
วิชาการ / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  
/  ประเภทกีฬา 

 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

ประจําภาค 
กิจกรรม 

ประเภทวิชาการ 
กิจกรรม 

ประเภทบําเพ็ญ
ประโยชน 

กิจกรรม 
ประเภท

ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 
ประเภทกีฬา 

1/2551  2.55 2.47 2.39 2.38 
2/2551 2.60 2.55 2.50 2.56 

จากตารางท่ี 3  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ / ประเภท
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / และประเภทกีฬา  
มีคะแนนเฉล่ีย (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน )ในภาคเรียนท่ี 2/2551 สูงกวาในภาคเรียนท่ี 1/2551    

 
  ตารางที่ 4   ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางคะแนนเฉล่ีย  กอน และ หลัง   จากการเขา

รวมกิจกรรม ประเภทวิชาการ 
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 N X S.D. 
กอน เขารวมกิจกรรม 46 2.42 0.68 
หลัง เขารวมกิจกรรม 46 2.47 0.67 

 
              จากตารางท่ี 4  จะเห็นไดวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการจํานวน 46 คน กอนเขา

รวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.42  และหลังจากการเขารวมกิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.47  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีสูงขึ้นเพียง
เล็กนอย      

 
ตารางที่ 5   ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางคะแนนเฉล่ีย กอน และ หลัง   จากการเขา
รวมกิจกรรม  ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 
 N X S.D. 

กอนเขารวมกิจกรรม 48 2.51 0.75 
หลังเขารวมกิจกรรม 48 2.52 0.67 

 
         จากตารางท่ี 5  จะเห็นไดวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม

เพ่ือสังคม จํานวน 48 คน กอนเขารวมกิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.51  และหลังจากเขารวมกิจกรรม
คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.52  ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและ
กิจกรรมเพ่ือสังคม มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมเพียงเล็กนอย      

 
ตารางที่ 6   ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางคะแนนเฉล่ีย กอน  และ หลัง    จากการเขา
รวมกิจกรรม  ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม 

 
 N X S.D. 

กอนเขารวมกิจกรรม 51 2.58 0.77 
หลังเขารวมกิจกรรม 51 2.57 0.70 

 
                     จากตารางท่ี 6  จะเห็นไดวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริม
จริยธรรม จํานวน 51 คน กอนเขารวมกิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.58  และหลังจากเขารวมกิจกรรม 
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คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.57  ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมจริยธรรม มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีต่ํากวากอนเขารวมกิจกรรมเพียงเล็กนอย      

 
ตารางที่ 7   ศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางคะแนนเฉล่ีย กอน  และ หลัง    จากการเขา
รวมกิจกรรม  ประเภทกีฬา 
 

 N X S.D. 
กอนเขารวมกิจกรรม 77 2.52 0.77 
หลังเขารวมกิจกรรม 77 2.53 0.70 

 
                  จากตารางท่ี 7  จะเห็นไดวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา จํานวน 77 คน  กอนเขารวม
กิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.52  และหลังจากเขารวมกิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยูท่ีระดับ 2.53  ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกวากอนเขารวม
กิจกรรมเพียงเล็กนอย      
 
              ตอนท่ี 3   เปรียบเทียบโดยศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ียกอนเขารวมกิจกรรม และศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ีย
ของนักศึกษา หลัง จากการเขารวมกิจกรรมในแตประเภท พรอมศึกษาขอมูลเกรดเฉล่ียนักศึกษาท่ีไมไดเขา
รวมกิจกรรม  ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2551       ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยท่ีเขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม  โดยใชสูตร  Paired  t - test  ทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายดาน 
 
ตารางที่  8   เปรียบเทียบความแตกตางสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา  กอน และ หลัง    การเขารวม
กิจกรรม และไมเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ 
 

 
 
ประเภทวิชาการ / เขารวม 
 

 
N 

      

  
X 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

 
กอน เขารวม 46 2.42 0.68 - 0.67 .508 
หลัง เขารวม 46 2.47 0.67   
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ประเภทวิชาการ / เขารวม 
 

 
N 

      

  
X 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

 
ประเภทวิชาการ / ไมเขารวม 
 

 

กอน เขารวม 54 2.55 0.82 -1.08 .287 
หลัง เขารวม 54 2.60 0.71   

 
จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม 

ประเภทวิชาการ กอนและหลัง การเขารวมกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกันอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05    

  
ตารางที่ 9   เปรียบเทียบความแตกตางสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา  กอนและหลัง    การ  เขารวม
กิจกรรม / ไมเขารวมกิจกรรม ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 
 

 
ประเภทบําเพ็ญฯ/เขารวม 
 

 
N  

 
X 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

กอน เขารวม 48 2.51 0.75 -0.29 .767 
หลัง เขารวม 48 2.52 0.67   

 
ประเภทบําเพ็ญฯ/ไมเขารวม 

 

    
 

 

กอน เขารวม 52 2.47 0.77 -1.35 .180 
หลัง เขารวม 52 2.55 0.72   

 
      จากตารางท่ี 9  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  และไมเขารวมกิจกรรมประเภท

บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม กอนและหลัง การเขารวมกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม
แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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ตารางที่ 10   เปรียบเทียบความแตกตางสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลัง  การเขารวม
กิจกรรม / ไมเขารวมกิจกรรม  ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม 
 
 
ประเภทศิลปวัฒนฯ / เขารวม 
 

 
N  

 
X 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

 
กอน  เขารวม 51 2.58 0.77 0.184 .855 
หลัง เขารวม 51 2.57 0.70   

 
ประเภทศิลปวัฒนฯ/ไมเขารวม 
 

    
 

 

กอน  เขารวม 49 2.39 0.74 -1.84 .072 
หลัง  เขารวม 49 2.50 0.69   

 
จากตารางท่ี 10  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวม

กิจกรรม ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจรยิธรรม กอนและหลัง การเขารวมกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไมแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
 
ตารางที่ 11  เปรียบเทียบความแตกตางสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลัง  การเขารวม
กิจกรรม / ไมเขารวมกิจกรรม  ประเภทกีฬา 
 

 
ประเภทกีฬา  /  เขารวม 
 

 
N  

 
X 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

 
กอน เขารวม 77 2.52 .77 -0.22 .827 
หลัง เขารวม 77 2.53 .70   

 
 ประเภทกีฬา  / ไมเขารวม 

 

     
 

กอน เขารวม 23 2.38 .71 -1.77 .090 
หลัง เขารวม 23 2.56 .68   
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จากตารางท่ี 11  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวม
กิจกรรม ประเภทกีฬา มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
    การศึกษาวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการเขารวมกิจกรรม ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
     1.   เพ่ือศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม   ประเภทวิชาการ /   
ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม ประเภท
กีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม       
     2.   เพ่ือเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ประเภทวิชาการ /  
ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / ประเภท
กีฬา  และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม       
 
สมมุติฐานการวิจัย 
     1.   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีเขารวมกิจกรรม  ประเภทวิชาการ  /  ประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  ประเภทกีฬา  และ
นักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  แตกตางกัน 
      
กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนกลุมสมาชิกชมรมตางๆ สังกัดสโมสรนักศึกษา และ
นักศึกษาท่ีไมไดเปนสมาชิกของชมรม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปท่ี 1, 2, 3 และ 4  ประจําภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรม ไดแก  กิจกรรม
ประเภทวิชาการ / กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม          เพ่ือสังคม / กิจกรรมประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม /   กิจกรรมประเภทกีฬา        และนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม  
รวมจํานวนท้ังส้ิน  100  คน  กําหนดโดยวิธีสุมออยางงาย (Simple Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทตาง ๆ และ
นักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม        
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1. ผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ของนักศึกษากลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 1/2551 จํานวน   100 คน  
2. ผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ของนักศึกษากลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 2/2551 จํานวน 100 คน   
3. แบบสอบถามท่ีถามถึงสภาพความเปนจริงในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา กอน และ หลัง จากการเขารวม
กิจกรรม จํานวน 40 ขอ  ( ภาคผนวก ข )     
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีดําเนินการวิจัย   
     ใชระเบียบวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามกอนและหลัง   นักศึกษา
กลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม และดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 
      1. จัดเก็บรวบรวมขอมูล (เกรดเฉล่ีย) ของกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ภาคเรียนท่ี 1/2551  และ 
ภาคเรียนท่ี 2/2551 
      2. ใชแบบสอบถามในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาท่ีชมรมตาง ๆ จัดขึ้นในปการศึกษา 2551 
เพ่ือใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเขารวมกิจกรรม และ หลังจากเขารวม
กิจกรรม  
      3. ดําเนินการติดตามผล โดยใหกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรม และไมเขารวมกิจกรรม เพ่ือรวบรวมขอมูล 
      4.  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2551  ของกลุมตัวอยางท่ีไดเขารวมกิจกรรม และไมไดเขารวมกิจกรรม  
      5.  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแตละประเภท และนักศึกษา
ท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม จากผลการสอบปลายภาค 2/2551 หลังการทํากิจกรรมและไมทํากิจกรรม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
      1. เก็บรวบรวมขอมูลเกรดเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 1/2552 และเกรดเฉล่ียในภาคเรียนท่ี 2/2552 ท่ีเขา
รวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม 
      2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีจัดขึ้นระหวาง
เดือนมิถุนายน 2551 - มกราคม 2552  ในแตละประเภท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท้ัง 4 
ประเภท  คือ  กิจกรรมประเภทวิชาการ  กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  กิจกรรม
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  กิจกรรมประเภทกีฬา   และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  
โดยหาคาเฉล่ีย (Mean)  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ดังตาราง  2 - 15 
      3. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีตั้งไว 
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      4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ัง 4 
ประเภท  ไดแก ประเภทวิชาการ  ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  ประเภทศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมจริยธรรม ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  
         5. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ท้ัง 4 ประเภท  ไดแก ประเภทวิชาการ  ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  ประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม กอน และ หลัง การ
เขารวมกิจกรรมในแตละประเภทกิจกรรม  โดยหาคาเฉล่ีย(Mean)   ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีเขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรม  โดยใชวิธีของ Paired t-test  
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางในแตละประเภทกิจกรรม 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลังจากการเขารวมกิจกรรม  และนักศึกษาท่ีไม
เขารวมกิจกรรม  โดยรวมสวนใหญ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ีย) ท่ีสูงขึ้นเล็กนอย  ยกเวน 
กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเขารวม
กิจกรรมต่ํากวาเดิมเพียงเล็กนอย รายละเอียดดังนี้ 
   
  1.1. กิจกรรมประเภทวิชาการ 
   1.1.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ    
           (X = 2.42 )  
     1.1.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ                                     
(X = 2.47) 
  1.2  นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ 
   1.2.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ                                     
(X = 2.55 )  
   1.2.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ                                     
(X = 2.60) 

1.3  กิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม 
 1.3.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญ           

ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  (X = 2.51)  
1.3.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญ             

ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  (X = 2.52)  
  1.4. นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  
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1.4.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญ
ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม (X = 2.47) 

1.4.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญ              
ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม (X = 2.55) 

  1.5  กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม 
 1.5.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรม

และสงเสริมจริยธรรม     (X = 2.58) 
1.5.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรม

และสงเสริมจริยธรรม  (X = 2.57) 
  1.6.  นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  

1.6.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมจริยธรรม  (X = 2.39) 

1.6.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรยีน) หลังเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรม
และสงเสริมจริยธรรม  ( X = 2.50 ) 

  1.7.  กิจกรรมประเภทกีฬา 
   1.7.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน) กอนเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา    
                                             (X = 2.52) 

1.7.2  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน)  หลังเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา                   
(X = 2.53) 

   
  1.8.  นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา 

1.8.1  คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน)   กอนเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา                 
(X = 2.38) 

1.8.2 คาคะแนนเฉล่ีย (ผลการเรียน)  หลังเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา    
         (X = 2.56) 

 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย จําแนกตาม  ประเภทกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  กิจกรรมประเภทวิชาการ กิจกรรมประเภทบําเพ็ญ
ประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  กิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม  กิจกรรมประเภท
กีฬา  และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  สรุปไดดังนี้ 
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 2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ กอน และ 
หลัง การเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 

 2.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทบําเพ็ญประโยชนและ
กิจกรรมเพ่ือสังคม กอน และ หลัง การเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมจริยธรรม กอน และ หลัง การเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 2.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา  กอน และ หลัง 
การเขารวมกิจกรรม  มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 2.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีไมเขารวมท้ังกิจกรรม ประเภทวิชาการ / 
ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม และ
ประเภทกีฬา  กอนและหลัง  การเขารวมกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
อภิปรายผล 
      จากผลการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นสําคัญสามารถนํามาอภิปรายดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรี ยนในการเขารวมกิจกรรมของนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ัง 4 ประเภทกิจกรรม กอน และ หลัง จากการเขารวมกิจกรรม ปรากฏวา
กิจกรรมประเภทวิชาการ / ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  / ประเภทกีฬา  และนักศึกษาท่ี
ไมเขารวมกิจกรรม หลัง การเขารวมกิจกรรม โดยรวมและในแตละประเภทกิจกรรมดังกลาวขางตน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมเพียงเล็กนอย สําหรับนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม หลังจากการเขารวมกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา
กวาเดิมเพียงเล็กนอย  ท้ังนี้  อาจเปนเพราะวา จํานวนครั้งหรือความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามี
นอย นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาระหวางการเรียน กับการเขารวมกิจกรรมไดดี  เพราะการเขารวม
กิจกรรมในแตละครั้งนักศึกษาสมัครใจในการเขารวมกิจกรรมดวยตนเองไดในทุกกิจกรรม ไมมีการบังคับ 
สามารถเขารวมกิจกรรมตามท่ีนักศึกษาวางจากการเขาช้ันเรียน หรือ การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในแต
ละครั้งทําใหนักศึกษาไมเครียด สนุกสนาน ไดรูจักเพ่ือนมากขึ้นแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่องการเรียนไปดวย 
ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังจากการเขารวมกิจกรรมไมแตกตางกันกับกอนการเขารวมกิจกรรม 
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทวิชาการ และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ  อาจเปนเพราะวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม
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ประเภทวิชาการ ไดรับความรูความเขาใจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน       ซ่ึงกิจกรรม
ประเภทวิชาการสวนใหญแลวลักษณะการจัดกิจกรรมจะสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีเรียนอยูดวย 
หรือบางครั้งนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนและปฏิบัติดวย  นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรมนั้นเปนไปไดมากท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมประเภทอ่ืน เพราะมีเวลาเตรียมตัว ทบทวน
บทเรียน และอานหนังสือมากกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ี
ไมไดเขารวมกิจกรรม โดยรวมและในแตละประเภทกิจกรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเขารวม
กิจกรรมสูงขึ้นกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมทุกประเภทเพียงเล็กนอย 

2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรม             ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ัง 4 ประเภทกิจกรรม  และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม  เม่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอน และ หลัง การเขารวมกิจกรรม  พบวา  ไมแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   แสดงวา  ไมวานักศึกษาจะเขารวม
กิจกรรมประเภทวิชาการ/ ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม / ประเภทศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมจริยธรรม  และประเภทกีฬา  หรือ นักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม         ถานักศึกษารูจักจัดการ
บริหารเวลาระหวางเวลาเรียนกับการเขารวมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจและชอบไดถูกตองเหมาะสมแลว ก็จะ
ทําใหเกิดประโยชนกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ซ่ึงตรงกับคํากลาวท่ีวา  “การเรียนคูกับการทํากิจกรรม” ไปดวย  
ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูบริหารในหลายสถาบันการศึกษาท่ีตองการใหนักศึกษาของตนเองเปน
อยางนั้น   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  ของ      กรกช  ศิริ  (2536 : 40)  ท่ีไดศึกษาปญหาและความตองการใน
การเขารวมกิจกรรมนิสิต ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พบวา  ความตองการใน
การเขารวมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดแก ประเภทกีฬา ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเภทบําเพ็ญประโยชน ประเภทสงเสริมวิชาการ  มีความตองการในการเขารวมกิจกรรม
ในระดับมาก    
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
      จากการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ดังนี้ 
                 1.1  จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีเขารวมกิจกรรม ท้ัง 4 ประเภท  
ไดแก ประเภทวิชาการ  ประเภทบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม  และประเภทกีฬา  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลัง การเขารวมกิจกรรมท่ีสูงขึ้นกวากอนการเขารวมกิจกรรมเพียงเล็กนอย  สวนกิจกรรม
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลัง การเขารวมกิจกรรม ต่ํากวา
กอนเขารวมกิจกรรมเพียงเล็กนอย ดังนั้น  ผูบริหาร อาจารยท่ีรับผิดชอบดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาควร
สงเสริมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตอไป  และ รูปแบบในการจัดกิจกรรมควรสงเสริมใหนักศึกษาได
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รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามัคคี ในหมูคณะ การเปนผูนําผูตามท่ีดี รูจักการแกปญหา รูจักการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในดานการเรียนควบคูกันไปดวยจะทําใหผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมดี
ยิ่งขึ้น 
                 1.2  จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเขารวมกิจกรรมสูงขึ้นกวาเดิมเล็กนอย และสูงขึ้นกวานักศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรมในแตละประเภท   ดังนั้น  อาจเปนไปไดวา นักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมจะมีเวลาดูหนังสือ 
ทบทวนบทเรียน  มีเวลาเขาช้ันเรียนมากกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  แตส่ิงสําคัญ  คือ  นักศึกษาท่ีไมเขา
รวมกิจกรรมใด ๆ เลย จะไมมีโอกาสเรียนรูการทํางาน ดานกิจกรรมตาง ๆ  ขาดประสบการณในการทํางาน  
หากนักศึกษาจบการศึกษาออกไปแลวอาจจะทําใหนักศึกษามีปญหาในการทํางานรวมกับผู อ่ืนได  
เพราะฉะนั้น  ผูบริหาร อาจารยท่ีเกี่ยวของควรกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาท่ีไมชอบเขารวมกิจกรรมได
เขารวมกิจกรรมบางตามสมควร 
                 1.3  จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมทุกประเภท 
และนักศึกษาท่ีไมเขารวมกิจกรรม ไมแตกตางกัน  อาจเปนเพราะวา จํานวนนักศึกษา กลุมตัวอยางนอย
เกินไป หรือ จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษานอยเกินไป ทําใหปรากฏผลออกมา ไมแตกตาง
กัน 

 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรทําการวิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  และ มหาวิทยาลัยเอกชน   

2.2 ควรทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา  ระหวาง  มหาวิทยาลัยของรัฐบาล  และ  มหาวิทยาลัยเอกชน   
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