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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่ว นร่วมในกิจ กรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยใช้การศึกษาวิจัย
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 จานวน 378 ราย ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 53 ราย ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สุ ริน ทร์ โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ในของกิจกรรมด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เป็นด้านที่มีระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มาก ( X= 3.99) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
3.96) ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X= 3.96) ด้าน
กิจกรรมวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.92) ตามลาดับ และสุดท้าย คือ ด้านกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.86)
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุ รินทร์ พบว่า นั กศึกษาที่มีเพศ และระดับชั้นปี แตกต่างกันมีระดับการมีส่ วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
นักศึกษาที่มีสังกัดคณะแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พบว่า มีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาเลือกลงทะเบียนกิจกรรมที่ตนเองต้องการและ
สนใจ จัดกิจกรรมไม่ซ้าซ้อนกับเวลามี การเรียนการสอน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
รูปแบบ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยและยั่ง ยืน มีหน่วยงานและ
บุคลากรทาหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษา และให้ความรู้เรื่องสุขภาพ มีบริการตรวจสุขภาพกับคณาจารย์
และนักศึกษา เป็นประจาทุกปี มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษา มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายรูปแบบ มีสภาพภูมิสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่พร้อม น้อมนาศาสตร์พระราชา ที่เน้นการเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา มาผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ มีอิสระในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะผู้นาและผู้
ตามที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักความเป็นประชาธิปไตย มีทักษะ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
ทางานเป็นทีม สามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการทางานอย่างเป็นระบบ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุ ผลและให้ความสาคัญกับ ความเสมอภาค เป็นศูนย์กลางการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิล ปวัฒ นธรรม ได้ร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมนาเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้สืบสาน สานต่อศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ รัก หวงแหน และ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
คาสาคัญ (Keywords) : การมีส่วนร่วม, กิจกรรม, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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Abstract
This research has 3 objectives which are 1) to compare students' opinions
on participation in student activities of Surindra Rajabhat University and; 2) to propose
ways 3) to promote participation in student activities at Surindra Rajabhat University.
This was integrated by quantitative and qualitative research. 378 students of first year
to fifth year, Surindra Rajabhat University, were collected by the quantitative research,
while in-depth interview was used through qualitative research by 53 cases.
The results of this research were revealed as follows:
1 . The level of participation in the student activities of Surindra Rajabhat
University in general were at a high level ( X= 3.94) When considered in each aspect,
it was found that the level of participation of student activities - relation to activities
promoting arts and culture aspect was at the highest level ( X= 3.99) The average was
at a high level. It was followed by democratic promotion activities ( X = 3.96) the average
was a high level; service activities and environmental protection aspect was a high
level ( X= 3.96) Academic activities aspect was at the high level ( X= 3.92) and sports
activities and health promotion aspect were at a high level respectively ( X= 3.86)
2. The students' opinions on participation in student activities, Surindra
Rajabhat University. It was found that students who had gender and different year
levels, overall there was the level of participation in the student activities was not
different. Then the hypothesis was rejected. While students with different faculties,
different levels of participation in student activities of Surindra Rajabhat University
overall was different with statistical significance at the level of 0.05. The hypothesis,
therefore, was accepted.
3. Guidelines for promoting participation in student activities in Surindra Rajabhat
University as follows. There is a system to record activity attendance. According to the
student activity calendar, students have to participate in activities. At least 80 percent
throughout the academic year, students choose to register for activities which they
are interested in. The time for organizing the activities is not duplicated with the
teaching and learning time. There are various public relations channels, technology,
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innovation, and modern and sustainable facilities to be used in organizing activities
to be more appropriate and interesting. There are departments and personnel
responsible for providing advice and knowledge about health. There are health
check-up services for faculty members and students. Every year, there are modern
buildings, places and equipment sufficient to meet the needs of students with
international standards. There are a variety of sports and recreation activities. There
is a climate, architecture, and environment both on and off campus that are ready.
It is introduced the King’s Philosophy which focuses on understanding, accessing and
developing, integrating cooperation with all sectors to organize activities. Students
who participate in activities are voluntarily. They have freedom to choose to
participate in activities and using free time to benefit. There is a wide vision, preferring
democracy, possessing skills; encouraging to think and do; assertiveness; working as
a team, being able to work together with others very well and accepting the opinions
of others rationally and giving equal importance to all. They are a center of
conservation, promotion, research and application of arts and culture. Students could
share ideas, design and present good art and culture. They are the inheritor
continuing the traditional arts and culture. Local Arts and culture are loved, cherished
and proud by students. They could be able to use the knowledge to disseminate
and create work that would be beneficial to oneself and society both at the local
and international level.
Keywords : Participation, Activities, Student , Surindra Rajabhat University

บทนา (Introduction)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มีใจความสาคัญว่าต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของ
ตน 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่
สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทา มีอาชีพ คือ ต้องให้
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เด็กรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัว
ได้ 4) เป็นพลเมืองดี คือ การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การมีน้าใจ มีความเอื้อ
อาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” ซึง่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่
10 และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ไปพัฒ นานักศึกษาให้ มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
(Watthanachai, 2019 : 1)
จากพระบรมราโชบายของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการ
จัดรูปแบบกิจกรรมที่เน้นให้ เกิดการพัฒ นาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองเมืองที่ดี
ผ่านการดาเนิน การจัดกิจกรรมนักศึกษา แต่การจัดกิจกรรมก็ยัง มีปัญหาและอุปสรรคที่เ กิด ขึ้น
มากมายเหมือนกับการทางานอื่น ๆ ทั่วไป เช่น นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น นักศึกษาถูกบังคับให้เข้าร่วม เวลาจัดกิจกรรมซ้าซ้อนกับการ
เรี ย นการสอน ข้อมูล ข่าวสารหรื อการประชาสั มพันธ์ยังไม่ทั่ว ถึง ความเหนื่อยล้ าจากการเรียน
อากาศร้ อ น อาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมมี ไ ม่ เ พี ย งพอ อาจเกิ ด จาก
งบประมาณที่ได้ รับ การจั ดสรรไม่เพียงพอมีจานวนจากัด ขาดการวางแผน ขาดการประเมินผล
รูปแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ เพื่ อ จะได้ ท ราบ
ข้อเท็จจริง อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการ
กิจกรรมนักศึกษามีความสอดคล้ อง และเหมาะกับความต้องการ และความสนใจของนักศึกษา เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นผู้นาสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
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วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. กลุ่มตัวอย่าง จานวน 378 ราย โดยใช้สูตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
และการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อให้ได้
จานวนตัวอย่างมากน้อยตามสัดส่วนของคณะ ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่นัยสาคัญ 0.05
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปร 2 ตัวแปร ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และสังกัดคณะ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประเภทกิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน
3. เครื่องมือการวิจั ย ได้แก่ แบบสอบถาม (Qualitative Research) เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น
4. วิธีการเก็บข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากคณะ
4.2 นาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อ พร้อมชี้แจงรายละเอียดของการดาเนินการศึกษาวิจั ยและการดาเนินการเพื่อ
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามจานวนที่ต้องการ
4.3 นาแบบสอบถามไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่ งกลับคืนทั้งหมดแล้ว นามา
ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ จากนั้นเริ่มทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย นาผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม บันทึก
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณหาค่าสถิติที่เลือกใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจากการดาเนินการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth
Interview) ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 53 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งประเด็น
ที่ใช้ในการสั มภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เชิงปริมาณโดยเป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าในอันดับ ท้ายและเป็น ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึก ษา
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้วิจัยจึงนาข้อมูล
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ดังกล่าวมากาหนดเป็ น ประเด็น คาถามจากนั้นได้นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ปรับแก้ไขก่อนที่จะนาไปเก็บข้อมูลจริง
3. วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าทาการสัมภาษณ์ว่า
ผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นนามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือ
ประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text) จากนั้นจึงนาผลการศึกษาที่ได้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ตามประเภทกิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน โดยภาพรวม จาแนกตามรายด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวม จาแนกตามรายด้าน
(n = 378)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
S.D.
แปลผล
X
ด้านกิจกรรมวิชาการ
3.92
0.654
มาก
ด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3.86
0.685
มาก
ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
3.96
0.646
มาก
ด้านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.96
0.666
มาก
ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.99
0.701
มาก
ภาพรวม
3.94
0.625
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X= 3.94) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในของกิจกรรม ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นด้านที่
มี ร ะดั บ สู ง ที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X= 3.99) รองลงมา คื อ ด้ า นกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
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ประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( X= 3.96) ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรั กษา
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X= 3.96) ด้านกิจกรรมวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X=
3.92) ตามลาดับ และสุดท้าย คือ ด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X= 3.86)
2. สรุ ป ภาพรวมผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามประเภทกิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ตามประเภทกิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมมติฐาน

ตัวแปรต้น

ค่าทดสอบ

ค่า Sig.

1
2
3

เพศ
ระดับชั้นปี
สังกัดคณะ

t – test
F – test
F – test

0.090
0.184
0.010*

ผลการศึกษา
ยอมรับ


ปฏิเสธ


-

* หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า
1. นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีแตกต่างกันมี ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. นักศึกษาที่มีสังกัดคณะแตกต่างกันมี ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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3. แนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
สุรินทร์
3.1 ด้านกิจ กรรมวิช าการ พบว่า กาหนดกิจกรรมวิช าการอยู่ในปฏิทินกิจกรรม
นั กศึกษา จั ดกิจ กรรมไม่ซ้าซ้ อนกับ การเรี ยนการสอน กิจกรรมความหลากหลายตรงกับ ความ
ต้องการของนั กศึก ษา ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป สอดแทรกกิจกรรมผ่ อนคลายระหว่างการจัด
กิจกรรม
3.2 ด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีหน่วยงานหรือบุคลากรทา
หน้าที่กากับ ดูแล และรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดหาอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ให้เหมาะสมเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษา มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี
เป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปีละ ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้
เอื้อต่อกิจกรรม จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
3.3 ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม พบว่า ทุกฝ่ายที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องหาแนวทางจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
คะแนนในวิชาใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ข้อคิด และปลูกจิตสานึกให้กับ
นักศึกษา และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้นักศึกษาอยากเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรม
3.4 ด้านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย พบว่า มีระเบียบข้อบังคับ โดยยึดกรอบ
ศีลธรรมและระเบียบของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็น พัฒนาความ
เข้าใจร่วมกัน พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ผ่านรูปแบบกิจกรรมและค่ายประชาธิปไตย
3.5 ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พบว่า นักศึกษารุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการคิด
ออกแบบ และร่วมจัดกิจกรรม ตลอดจนเป็นผู้สืบสาน สานต่อวัฒนธรรม ประเพณี แบบดั้งเดิมไว้
เพื่อเพิ่มความรู้ และนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้นักศึกษารุ่นหลัง สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การประกวด การแสดง อาหาร การแต่ ง กาย
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ การรักษา และความสามารถของแต่ละชนเผ่าหรือ
ท้องถิ่น
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านกิจกรรมวิชาการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยเน้น
การเรียนรู้จริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสนาความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษาจากในห้องเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ในสภาพของสังคม
ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sahawattharathat (2008 : 66)ทีได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ จ อห์ น ต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก
2. ด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
จิตใจ สติปัญญา และทักษะกีฬา ฝึกการมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีบริการด้านสุขภาพ ให้คาปรึกษา และ
ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง มีการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Kaen Thao (2009 : 80) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเห็นด้วยกับการเข้าร่ วม
กิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ นักศึกษาได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่ท้องถิ่น สานึกถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็น
ความสาคัญของการพัฒนา มีความคิดที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Prue Prang (2015 : 66) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนะคติของนิสิตในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่มีต่อการจัดดาเนินงานกิจกรรมนิสิต พบว่า นักศึกษามีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาด้านการบาเพ็ญประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
4. ด้านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะ นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก ซึ่งอาจเป็นการคัดค้าน หรือการสนับสนุน
ได้ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ได้มีโอกาสทางานร่วมกับบุคคลอื่น สามารถ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล มีความรอบคอบ และมีความอดทน การเป็นผู้ฟัง
ที่ดี มีทักษะสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruthaiphong (2009 : Abstract) ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
เซนต์จ อห์ น ผลการวิจั ย พบว่า ความคิดเห็ นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
5. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยมีสานักศิลปวัฒนธรรมฯ จัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในมหาวิทยาลั ยและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญกับ
การทานุบารุงศาสนาที่ความสาคัญ โดยได้รวบรวมค้นคว้าวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น อบรมจริยธรรมนักศึกษา โครงการแห่เทียนพรรษา กฐินสามัคคี ประเพณีแซน
โฎนตา เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีเกิดความรักและภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ Seset (2014 : 59) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็ นของนักศึกษาต่อการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ พบว่า ในด้านคุณค่าทางศิลปะ นักศึกษา
มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
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องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Boby of Knowledge)

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผู้วิจัย
ได้รับองค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยสังเคราะห์จากข้อค้นพบ กระทั้งเป็นองค์ความรู้สาหรับใช้
เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ มีระบบ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ
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80 ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาเลือกลงทะเบียนกิจกรรมที่ต้องการและสนใจ กิจกรรมไม่ซ้าซ้อนกับ
เวลามีการเรียนการสอน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย มีหน่วยงานและบุคลากรทาหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษา และให้ความรู้
เรื่องสุขภาพ มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่มีค วามทันสมัย กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มีสภาพ
ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมที่พร้อม น้อมนาศาสตร์พระราชามาผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อจัดกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รัก
ความเป็นประชาธิปไตย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ ส่งเสริม
วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปปฏิบัติการ
1.1 ด้านกิจกรรมวิชาการ ควรจัดกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายตรง
ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา ควรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย
1.2 ด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยให้ดี ควรมีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์กีฬาที่มีความทันสมัย
1.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ ควรน้อมนาศาสตร์พระราชาที่เ น้น
การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นหลักในการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1.4 ด้านกิจกรรมประชาธิปไตย ควรจะมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และทักษะที่ดี
1.5 ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของไทยอยางต่อเนื่อง โดยมีการสอดแทรกคุณธรรมเพื่อนามาปรับใช้ในชีวิตและปลูกฝังค่านิยมที่ดี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนาเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรม และรูปแบบวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาทัศนะของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.3 ควรศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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