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Abstract 

 
 The purpose of this study was to 1) To studied The Participation of Students in Quality Assurance 
of Student Affairs,Ratchaphruek College2)To compared variety of participations in quality insurance 
activities by gender, year of study and study group. 
 Questionnaires were distributed to a sampling of 2,903 students that specified example group 
from Kreji and Morgan Table and got sampling group 341 students by used Stratified Random Sampling 
by faculty and year of study. The data were conducted with Statistical analysis of the following, 
frequency, centile, mean, standard deviation and t-test ,One-way ANOVA. 
 The results shown that most samples were female with 58.40 percents, 26.10 of  the first and 
second year student,67.70percentage study in business faculty and 39.30 percentage study in regular 
period.  
 The overall study found that the participation of quality insurance circle (PDCA) was in a 
medium level. The hierarchy from maximum to minimum level was participation of attending activities, 
the participation of following plan, the participation of improvement, the participation of performance 
appraisal and the participation of planning. 

As consideration of each side found that most students participate in attending activities in term 
of cultural and arts, the participation of following plan in term of encouraging and supporting about happy 
workplace,the participation of improvement in term of activities improvement, the participations of 
performance appraisal in term of data analysis and participating in audit, the participation of planning in 
terms of data analysis before working. 
 



The comparative of students participation in Quality Assurance of Student Affairs were 
distributed by gender found that most of male were participated more than Female. By year of study found 
that students in fourth years were participated more than first, second or third year.  By study group found 
that normal class students were participated more than night class students.  
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บทที่1 
บทน า 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเร่ืองของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้า 

ด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของคนในทุกระดับช้ันจึงเป็นส่วนส าคัญในการควบคุม
คุณภาพ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นการศึกษาในระดับสุดท้ายของกระบวนการศึกษา
ก่อนที่ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารการศึกษาให้มีความครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะตามบริบทของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สกอ. 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545)  ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยให้สถาบันการศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินในบริบทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และงานกิจการนักศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และระบบการประกันภายนอก  (คู่มือการประกัน   คุณภาพ   
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. 2553)  

ดังนั้นบทบาทของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะวงจรคุณภาพ PDCA ได้ถูก
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารกิจกรรม โดยนักศึกษามีบทบาทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การ
ให้ความร่วมมือ การรับรู้ ติดตาม เสนอแนะ น าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุง สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันด าเนินการไปได้ นักศึกษาจ าต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของการบริหารงานกิจการนักศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งขั้นตอน  
ต่างๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนในการวางแผน ขั้นตอน
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ในการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนในการตรวจสอบ และสุดท้ายขั้นตอนด าเนินการให้เหมาะสม 
ขั้นตอนต่างๆของวงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาจ าเป็นต้องให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณภาพของการบริหารงานกิจการนักศึกษาเป็นไปตามบริบทของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 บริบทของวิทยาลัยราชพฤกษ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกิจการนักศึกษา 
ตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวกับวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับกลไกการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในเร่ืองเกี่ยวกับการบริการให้ค าแนะแนว การศึกษาด้าน
วิชาการ และการใช้ชีวิต รวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า แหล่งทุน การจัดหางานการอาชีพ   

บริบทของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยวิทยาลัยมี
บทบาทหน้าที่เสริมสร้างพัฒนาสติปัญญาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยไว้ 9 ประการ 
กล่าวคือ (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา, ปี 2554) 

 Smart หมายถึง บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ มีทักษะ ทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยี 
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความสง่างาม มีศักดิ์ศรี รักษาเกียรติภูมิของวิทยาลัย 

Active หมายถึง บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความขยัน กระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว 
 2. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศอยู่เสมอ 
 3. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

Fun หมายถึง บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 2. เป็นผู้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 3. เป็นผู้มีความสุขกับการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของบัณฑิตไทยอุดมคติไทยที่พึงประสงค์ (นโยบายการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย, 2554) ประกอบด้วย  

1. ด้านความรู้ 
 1.1 การเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม มีนิสัยใฝ่รู้ 
 1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
 1.4 มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ตนศึกษา 

2. ด้านทักษะ 
 2.1 มีคุณลักษณะความเป็นนักคิด มีกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก 
และเชิงสร้างสรรค์ มีการตีค่า และใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ส่ิงที่ส าคัญที่สุด คือ การคิดเชิง
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา (creative thinking and problem solving) 
 2.2 มีทักษะการใช้ชีวิต และประกอบอาชีพ ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแส
โฆษณาชวนเช่ือ สามารถใช้วิจารณญาณต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ปรับตัวได้ดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Life & career skills) 
 2.3 มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) 
 2.4 มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ (information, communication, media and technology skills) 
 2.5 การส่ือสาร การสืบหาข้อมูล และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ( communication, 
information and literacy) 
 2.6 การบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.7 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท างานกับคนที่ต่างความคิด หรือต่างวัฒนธรรมได้มี
ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง และมีทักษะการท างานเป็นทีม สร้างความร่วมมือระหว่างท างาน
ได้ 
 2.8 มีทักษะการเป็นผู้น า โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้น าความเปลี่ยนแปลง 

3. ด้านบุคลิกอุปนิสัย 
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 3.1 คุณลักษณะด้านความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตลอดจนความเป็นพลเมืองดีของภูมิภาคและของโลก มีค่านิยมที่ถูกต้องทั้งด้าน
สังคม และมนุษยธรรม 
 3.2 มีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ ( cross-cultural understanding) เพราะโลก
ปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนมีความเข้าใจคนอื่น เข้าใจสังคม ชุมชน วัฒนธรรมอื่นได้ เห็นคุณค่า
ในความแตกต่าง มีความเคารพในความแตกต่าง และความหลากหลาย 
 3.3 เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา 
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ในปีการศึกษา 2553 และ2554 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมการให้ความรู้ประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะสาขาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ตามขั้นตอน PDCA ซ่ึงจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2553 นั้น
พบว่า มีโครงการหรือกิจกรรมเป็นจ านวนน้อยที่นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  โดย
ส่วนมากนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งไม่ครบตามขั้นตอน PDCA (แบบ
รายงานผลการการจัดโครงการ/กิจกรรมของทุกคณะ และสาขา ประจ าปีการศึกษา 2553) ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงาน
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้เพื่อให้การประกันคุณภาพ งานกิจการนักศึกษาเป็นไปตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และ เพื่อเป็นการเพิ่มการพัฒนา ศักยภาพของ นักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง  
 

1.2 ค าถามการวิจัย 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราช

พฤกษ์ มีลักษณะอย่างไร 

2. นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มีเพศ ระดับช้ันปี และกลุ่มการเรียนแตกต่างกัน มีส่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาแตกต่างกันอย่างไร 

 
 



 5 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

      1. เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามเพศ ระดับช้ันปี และกลุ่มการเรียน 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
1.นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราช

พฤกษ์ที่แตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีระดับช้ันปีต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่แตกต่างกัน 
3. นักศึกษาที่มีกลุ่มการเรียนต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่แตกต่างกัน 

 
1.5 ประโยชน์ของงานวิจัย 
       1. ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย หรือแผนงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา  

2. เพื่อน าไปวางแผนโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
งานกิจการนักศึกษามากขึ้น 

 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
ประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปี และกลุ่ม
การเรียน ตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ 1)   P การ
วางแผน 2)   D ปฏิบัติ 3)   C ตรวจสอบ 4)  A ปรับปรุงและด าเนินการให้เหมาะสม 
            ขอบเขตด้านประชากร การก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ นักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,903 คน (งานทะเบียนและวัดผล /29 
ธันวาคม  2554) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจิและมอร์แกน  ได้กลุ่ม
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ตัวอย่าง  จ านวน  341 คน จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามคณะ
และตามช้ันปี โดยการเทียบสัดส่วนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 341 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งส้ิน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 
 ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ วิทยาลัยราชพฤกษ์  

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

งานพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรม และงานพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 

           การมีส่วนร่วมของนักศึกษา หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
และปรับปรุงและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
        ลักษณะการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ต้ังแต่วางแผน 
ปฏิบัติตามขั้นตอน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 

วงจรคุณภาพ PDCA หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา    

P  = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 
        D = Do  คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมี

ความต่อเนื่อง 
     C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามี

ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
   A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป                                                                                 
            การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง  
            การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 กลุ่มการเรียน  หมายถึง กลุ่มการเรียนรอบปกติ เรียนวันอังคาร -เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. 
กลุ่มการเรียนรอบค่ า เรียนวันอังคาร-เสาร์ เวลา 18.00-21.00 น. และกลุ่มการเรียนรอบเสาร์ -อาทิตย์ 
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
2.1  โครงสร้างงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
  

 

ประวัติความเป็นมาของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 ผ๎ูบริหารงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 ได๎แกํ อาจารย์
พิเชษ ต้ังสงไพบูลย์ รศ.ดร.วิรัช  วรณรัตน์  ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์  และในปี พ.ศ. 2551  – ปัจจุบัน 
อาจารย์เกียรติพงษ์ พันชนะ เป็นผู๎ชํวยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์จักรกฤษณ์ สุขสมทิพย์ 
เป็นหัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์พิทักษ์ ลีนาลาด เป็นหัวหน๎ากลุํม
งานพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรม อาจารย์กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ เป็นหัวหน๎างาน
ระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา (คูํมือฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ,2554) 
ปรัชญา           
         มุํงผลิตนักศึกษาที่พร๎อมด๎วยพลังปัญญา  คุณภาพ  คุณธรรม 
ปณิธาน 
 1.  สร๎างนักศึกษาที่เพียบพร๎อมด๎วยคุณธรรม จริยธรรม ด ารงรักษาไว๎ซึ่งจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 
 2.  สร๎างบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดีและมีความประพฤติเหมาะสมตามกาละเทศ 
 3.  สร๎างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู๎น า  
วิสัยทัศน ์
 ศึกษาดี วินัยเดํน เน๎นคุณธรรม กิจกรรมสร๎างสรรค์ มุํงมั่นพัฒนา น าหน๎าสูํสังคม 
พันธกิจ 
 1.  ด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนสํงเสริมการเรียนการสอน 
 2.  จัดระเบียบนักศึกษาและจัดสวัสดิการด๎านตํางๆ ให๎แกํนักศึกษาตามความเหมาะสม 
 3.  สนับสนุนทุนการศึกษาและอ านวยการความสะดวกเกี่ยวกับทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา             
วัตถุประสงค์ 
 1.  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานอยํูในกรอบวัฒนธรรม ประเพณีอันดี งามของ
ไทย ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
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 2.  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม 
 3.  มีภาวะความเป็นผู๎น า กล๎าแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค ์
 4.  เคารพสิทธิของตนเองและผ๎ูอื่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร๎างฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ที่มา : คูํมือฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กลุํมงานสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

กลุํมงานพัฒนาทักษะ
ความสามารถและกิจกรรม 

กลุํมงานพัฒนาระบบสวัสดิการและ
บริการนักศึกษา 

-  งานวินัยนักศึกษา 

-  งานบริการกีฬา 
-  งานกีฬาเพ่ือการแขํงขัน 

-  งานพัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา 
-   งานติดตามประเมินผล 
-   งานกิจกรรมวิทยาลัย 

 
 

-  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  งานกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพของ
วิทยาลัย 
-  งานคณะกรรมการนักศึกษา 
-  งานกิจกรรมชมรม 

-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสัมพันธ์รวม 

-  งานการทหาร 
-  งานทุนการศึกษา 
-  งานกองทุนให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 
-  งานอนามัย 
- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
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การบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
1. งานธุรการและการประมวลผล 
 งานธุรการและประเมินผล มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการโต๎ตอบหนังสือของหนํวยงาน 
การจัดเตรียมข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การประสานงานกับหนํวยงานภายใน -ภายนอกวิทยาลัย 
และงานให๎บริการแกํนักศึกษาของวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 หน๎าที่และความรับผิดชอบ ได๎แกํ งานสารบรรณ โต๎ตอบหนังสือ งานเบิกจํายวัสดุ
ครุภัณฑ์ งานข๎อมูลบุคลากรของหนํวยงาน งานประชาสัมพันธ์ งานดูแลประสานงานการใช๎ห๎อง
ประชุม การใช๎อาคารกิจการนักศึกษา และการประสานงานหนํวยงานตําง ๆ ในวิทยาลัย และ
หนํวยงานภายนอกวิทยาลัย 
 1.2 การให๎บริการแกํนักศึกษา ได๎แกํ 
 1.2.1  การรับสํงออกหนังสือ บันทึกข๎อความ ท าหน๎าที่ติดตามการรับ -สํงเอกสาร 
หนังสือบันทึกข๎อความของคระกรรมการนักศึกษาและชมรมตํางๆ  ในการประสานงานกับ
หนํวยงานทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย 

 1.2.2  การเบิกจํายวัสดุส านักงานจากสํวนพัสดุ เพื่อมอบให๎งานกิจกรรมนักศึกษา
น าไปใช๎งาน โครงการของกรรมการนักศึกษาและชมรมตํางๆ 
 1.2.3  ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาและดูแลเผยแพรํข๎อมูลของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 1.2.4  การขอใช๎ห๎องประชุมในสํวนกิจการนักศึกษา และชมรมตํางๆ เพื่อใช๎ประชุม
การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
 

2. งานกิจกรรมนักศึกษา 
 หน๎าที่และความรับผิดชอบ วิทยาลัยราชพฤกษ์ถือวํากิจกรรมนักศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญย่ิง
ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคํา จึงจะกํอให๎เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและคํานิยมของนักศึกษา 
วิทยาลัยราชพฤกษ์มีนโยบายสํงเสริมนักศึกษาให๎มีการเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อให๎เกิดประสบการณ์ใน
การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างานรํวมกันแบบประชาธิปไตย วิทยาลัยจึ งสํงเสริม
ในรูปของชมรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด๎านวิชาการ กิจกรรม
กีฬาและสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมนักศึกษา
สัมพันธ์ กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงคณะกรรมการนักศึกษาและชมรมได๎จัดตั้งแล๎วดังนี้  
(คูํมือฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ,2554) 
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 2.1  กิจกรรมด๎านวิชาการ 
 - ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 - ชมรมแอนิเมช่ันกราฟฟิค 
 2.2  กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 - ชมรมดนตรีไทย 
 - ชมรมดนตรีสากล 
 - ชมรมศิลปะการแสดง 
 - ชมรมศิลปะการถํายภาพ 
 - ชมรมทํองเที่ยว 
 2.3  กิจกรรมกีฬาและสํงเสริมสุขภาพ 
 - ชมรมกีฬาฟุตบอล 
 - ชมรมกีฬาบาสเกตบอล 
 - ชมรมกีฬาเปตอง 
 - ชมรมกีฬาฟุตซอล 
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาและรณรงค์รักษาสุขภาพ 
 - กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด 
 2.4  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม 
 - ชมรมคํายอาสาพัฒนาชนบท 
 - คํายคุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 
 - ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
 - ชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 
 - ชมรมศาสนาพุทธ 
 - ชมรมศาสนาอิสลาม 
 

3. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
 3.1  งานวินัยนักศึกษา หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 3.1.1  พิจารณาระเบียบข๎อบังคับวําด๎วยวินัยและการแตํงกายของนักศึกษา 
 3.1.2  ให๎ค าแนะน าและช้ีแจงให๎นักศึกษาเข๎าใจระเบียบข๎อบังคับส าหรับนักศึกษาเพื่อ
ปฏิบัติได๎ถูกต๎อง 
 3.1.3  ก ากับติดตามการปฏิบัติตามข๎อปฏิบัติของนักศึกษา 
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 3.1.4  จัดท าโครงการ ขออนุมัติงบประมาณในกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา 
 3.1.5  สํงเสริมให๎กรรมการนักศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมกีฬา  
 3.1. 6  ประสานงานการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และการกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย 
 3.1.7  ประสานงานให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ๎านเมือง 
โดยประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
 3.2  งานการทหาร หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 ให๎บริการแกํนักศึกษาในด๎านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการขอผํอนผันทางทหาร 
 ขั้นตอนการขอผํอนผันฯ  ผ๎ูที่ได๎รับหมายเรียกเข๎ารับราชการทหารแล๎วเมื่อต๎องการให๎
วิทยาลัยด าเนินการขอผํอนผันฯ ให๎จะต๎องด าเนินการตามขั้นตอนตํอไปนี้ 
 3.2.1 หลักฐานประกอบค าขอจ าตัวขอผํอนผันฯ มีดังนี้ 
  1) กรอกแบบขอค าร๎องขอผํอนผันฯ (ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
  2) ส าเนา สด.9 จ านวน 2 ฉบับ  
  3) ส าเนาหมายเรียกเข๎ารับราชการทหาร (สด.35) จ านวน 2 ฉบับ 
  4) ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 
  5) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
  6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  7) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ๎ามี) จ านวน 2 ฉบับ 
 3.2.2 การย่ืนค าร๎อง 
  1) ให๎ย่ืนค าร๎องพร๎อมหลักฐานตามข๎อ 1 ที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร สํวน
กิจการนักศึกษา 
  2) ให๎ย่ืนในระหวํางเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี หากพ๎นก าหนดนี้ 
วิทยาลัยไมํสามารถด าเนินการให๎ได๎ ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยต๎องสํงเร่ืองการขอผํอนผันไปภูมิล าเนา
ทหารของนักศึกษาไมํน๎อยกวํา 60 วัน กํอนการตรวจเลือก 
 3.3.3 ระยะเวลาการผํอนผันฯ และการยกเลิกการขอผํอนผันฯ 
  1) นักศึกษาที่ยังไมํส าเร็จการศึกษาหลังจากท าเร่ืองผํอนผันฯ  แล๎วจะได๎รับสิทธ์ิ
การผํอนผันฯ จนกวําจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในทุกกรณี โดยไมํต๎องย่ืนเร่ืองขอผํอนผันใหมํ
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แตํต๎องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกทุกปี มิฉะนั้นจะถือวําหลีกเลี่ยงการตรวจเลือกฯ  จะมีความผิด
ตามกฎหมาย 
  2) การยกเลิกสิทธ์ิการผํอนผันฯ หลังจากนักศึกษาพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
วิทยาลัยทุกกรณี วิทยาลัยจะแจ๎งรายช่ือไปยังภูมิล าเนาทหารของนักศึกษา เพื่อสัสดีจะได๎ยกเลิกสิทธ์ิ
การผํอนผันฯ ตํอไป (กรณีนักศึกษาศึกษาตํอ มีสิทธ์ิขอผํอนผันฯ ตํอได๎จนอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์) 

 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการขอผํอนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข๎าเป็นทหารกองประจ าการ 
ที่มา : คูํมือฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ,2553 
 
 
 
 

นักศึกษาที่มีอายุครบเกณฑ์ย่ืนค าร๎องพร๎อม
หลักฐานภายในเดือน ก.ย. – ธ.ค. ของทุกปี 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
- ตรวจสอบหลักฐาน 

- พิมพ์ข๎อมูลแยกตามภูมิล าเนาจังหวัดของ
นักศึกษาลงในแบบฟอร์มทางทหาร 
- สํงหนังสือเวียนถึงผ๎ูวําราชการจังหวัดตาม
ภูมิล าเนาทหารของนักศึกษาพร๎อมบัญชี
รายช่ือ สํงภายในเดือนก.พ. ของทุกปี 

นักศึกษารับบัญชีผํอนผันฯ 
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4.  งานทุนการศึกษา หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
  4.1 บริหารงานและจัดการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา 
 4.2 ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา องค์กรหรือหนํวยงานเอกชน และผ๎ู
มีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนให๎นักศึกษา 
  4.3 ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานนทบุรี เกี่ยวกับกองทุนเงินกู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา 
  4.4 ประสานงานกับหนํวยงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและงานพัฒนา
นักศึกษาหอพัก 
  4.5 ด าเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา 
  4.6 ด าเนินการจัดท าสรุปทุนวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทุนนักกีฬา ทุน ดร.กมล ชูทรัพย์ และทุน
อื่นๆ 
  4.7 เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา 
  4.8 แจ๎งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได๎รับทุน 
  4.9 จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของานทุนนักศึกษา 
  4.10 ติดตามรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได๎รับทุนให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผ๎ูกู๎ยืมเงิน ตาม “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา ” เร่ือง “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผ๎ูกู๎ยืมเงิน 
พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 นักเรียน/นักศึกษา ผ๎ุมีสิทธ์ิขอกู๎ยืมเงินจากกองทุนฯผ๎ูกู๎ยืมราย
ใหมํ และรายเกํา (ตํอเนื่อง) นอกจากเป็นผู๎มี “สัญชาติไทย ” แล๎วจะต๎องอยํูในหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติดังตํอไปนี้ 

1. เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความวํา มีรายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน 200,000 บาท ตํอปี 
(ยกเว๎นผู๎ขอกู๎ยืมรายเกําตั้งแตํปีการศึกษา 2541 ย๎อนหลังไปจะต๎องมีรายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน 
300,000 บาทตํอปี) รายได๎ตํอครอบครัวดังกลําวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข๎อใดข๎อหนึ่งดังตํอไปนี้ 
 1) รายได๎รวมของนักเรียน/นักศึกษา ผ๎ูขอกู๎ยืมรวมกับรายได๎ของบิดาและมารดา ในกรณีที่
บิดามารดาเป็นผู๎ใช๎อ านาจปกครอง 
 2) รายได๎รวมของนักเรียน/นักศึกษา ผ๎ูขอกู๎ยืมรวมกับรายได๎ของผ๎ูปกครอง ในกรณีที่ผ๎ูใช๎
อ านาจปกครองไมํใชํบิดา มารดา 
 3) รายได๎รวมของนักเรียน/นักศึกษา ผ๎ูขอกู๎ยืมรวมกับรายได๎ของคูํสมรส ในกรณีที่ผ๎ูขอกู๎ยืม
ได๎ท าการสมรสแล๎ว 
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 2. เป็นผู๎ที่มีผลการเรียนดีหรือผํานเกณฑ์การวัดหรือประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
3. เป็นผู๎ที่มีความประพฤติดี ไมํฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษาขั้นร๎ายแรง หรือไมํ

เป็นผู๎ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชํน หมกมุํนในการพนัน เสพยาเสพติดให๎โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ
หรือเที่ยวเตรํในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต๎น 

4. เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาใน
โรงเรียนสถานศึกษาที่อยํูในสังกัดการควบคุม หรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
หรือสํวนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ 

5. ไมํเป็นผู๎ท างานประจ าในระหวํางเรียน 
6. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
7. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผู๎ได๎รับโทษจ าคุกหรือพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก เว๎นแตํเป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได๎กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ต๎องมีอายุในขณะที่กู๎ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผํอนช าระ

อีก 15 ปี รวมกันแล๎วต๎องไมํเกิน 60 ป ี
ส าหรับผ๎ูกู๎รายเกําที่พ๎นสภาพจากสถานศึกษาหนึ่งเนื่องจากผลการเรียน เมื่อสมัครเข๎าเรียน

ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาใหมํ ให๎สถานศึกษาที่จะรับเข๎าใหมํมีอ านาจในการวินิจฉัยวําจะ
กู๎ยืมได๎หรือไมํ และพิจารณาเป็นรายๆโดยใช๎เกณฑ์เดียวกับผ๎ูกู๎รายใหมํ แตํใช๎วงเงินผ๎ูกู๎ตํอเนื่อง 
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แผนภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการขอเข๎ารํวมกองทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 

ที่มา : คูํมือฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2553 

สมัครเป็นนักศึกษา 

ขอแบบค าขอกู๎ยืมเงิน กยศ. 101 ที่งานกองทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

เข๎าประชุมตามการนัดหมาย 
- สํงแบบค าขอกู๎ยืม 

บันทึกข๎อมูลตนเองในระบบ 

ตรวจสอบรายช่ือตนเองตามขั้นตอน 

- จากเว็บไซต์ 
- จากป้ายนิเทศ 

เข๎ารับสัมภาษณ์ตามการนัดหมาย 

ตรวจสอบรายช่ือผ๎ูได๎รับสิทธ์ิในการกู๎ยืมในระบบ E-Student loan 

บันทึกข๎อมูลตนเองจัดท าสัญญา 

ตรวจสอบเอกสาร สํงเอกสารสัญญา 

เซ็นแบบยืนยันการกู๎ยืมเงิน 
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5.  งานแนะแนว หน๎าที่และความรับผิดชอบ 

มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎บริการด๎านตํางๆ แกํนักศึกษา มุํงพัฒนาและสํงเสริมคุณลักษณะด๎าน
รํางกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ รวมถึงป้องกันและชํวยเหลือนักศึกษาในการแก๎ไขปัญหา
ในทุกด๎านที่อาจเกิดขึ้น 

5.1 ให๎บริการงานแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด๎าน 
 1. บริการให๎ค าปรึกษา ( Counseling Service) แนะแนวด๎านทักษะชีวิตให๎ร๎ูจักและ
เข๎าใจตนเอง รักและเห็นคุณคําในตนเองและผ๎ูอื่น 
 2. บริการสารสนเทศ (Information Service)  
 3 . บริการแนะแนวการศึกษา (Education Service) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ
การเรียน เพื่อให๎นักศึกษาได๎ข๎อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยํูเสมอ 
 4 . บริการด๎านจ๎างงาน( Job Placement Service) ประสานด๎านการจ๎างงานนักศึกษา
ปฏิบัติงานภายในหนํวยงานของวิทยาลัยเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ โดยมีการจัดบริการเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
  5. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบตํางๆ ทั้งบรรยาย 
อบรม ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยรํวมกับองค์กรภายนอกและหนํวยงานภายใน
วิทยาลัย การแนะแนวอาชีพ ชํวยให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักตนเองและโลกของงานอยํางหลากหลาย มีเจตคติ
และนิสัยที่ดีในการท างานมีโอกาสได๎รับประสบการณ์และฝึกงานตามถนัดความสนใจ 
 5.2 ประสานงานกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริการแนะแนว 
 5.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 5.4 จัดท าสรุปและรายงานผลการจัดท ากิจกรรมตํางๆ 
 

6. งานอนามัย หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยได๎จัดตั้งสถานพยาบาลขึ้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อาคารเรียนรวม
เพื่อให๎บริการด๎านตรวจรักษา และสํงเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา เจ๎าหน๎าที่พนักงาน โดยไมํ
เสียคําใช๎จําย รวมทั้งตรวจสุขภาพประจ าปีแกํนักศึกษา คณาจารย์เจ๎าหน๎าที่ 
 การให๎บริการตํางๆ ของงานอนามัย 
 1. ให๎บริการพยาบาลและตรวจรักษานักศึกษาหรือพนักงานที่เจ็บป่วยที่สถานพยาบาลทุกวัน
ท าการ เวลา 8.30-16.30 น. 
 2. ให๎บริการให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป 
 3. ดูแลนักศึกษา อาจารย์และพนักงานที่เจ็บป่วย ที่จ าเป็นต๎องสังเกตการอยํางใกล๎ชิด 
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 4. จัดสํงนักศึกษา อาจารย์พนักงานที่เจ็บป่วยต๎องรักษาตํอในกรณีเรํงดํวนที่โรงพยาบาล 
 5. ให๎ความรํวมมือเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโรค และการรณรงค์ตํางๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของนักศึกษา 
 6. ให๎ความร๎ูแกํนักศึกษาเกี่ยวกับโรคตํางๆ เชํน จัดบรรยายพิเศษ จัดบอร์ด ท าแผํนพับ ฉาย
วีดีโอและอื่นๆ 
 7. ประสานงานกับส านักงานเหลํากาชาด โรงพยาบาลนนทบุรีเพื่อรับบริจาคโลหิต 
  

 การประกันอุบัติเหตุหมูํ  
 เมื่อนักศึกษาเข๎ารับการรักษาที่คลินิค หรือโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือต๎องนอนรักษา
ที่โรงพยาบาลเกิน 6 ช่ัวโมงขึ้นไป สามารถใช๎บัตรที่บริษัทประกันออกให๎ในวงเงินและ
สถานพยาบาลที่ก าหนดได๎ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแกํกรรมหรือ
สูญเสียอวัยวะบางสํวนที่ส าคัญของรํางกาย รวมทั้งการทุพพลภาพทั้งหมดอยํางถาวร ให๎ความ
คุ๎มครองตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณีที่นักศึกษาพ๎นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา การ
ประกันภัยหมูํ ดังกลําวจะไมํคุ๎มครอง 
ขั้นตอนในการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืน 

นักศึกษาสามารถเรียกร๎องคํารักษาพยาบาลคืนได๎ภายใน 180 วัน หลังจากการรักษา 
  1. ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาลทุกครั้ง 

2. กรอกแบบฟอร์มหนังสือเรียกร๎องเงินคําทดแทนประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล  พร๎อมแนบ
ส าเนาบัตรนักศึกษา ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) 
 3. วิทยาลัยน าเอกสารสํงบริษัท  
 4.  นักศึกษารับเงินคําทดแทนประกันอุบัติเหตุที่งานประกันอุบัติเหตุหมูํ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  

7. งานบริการกีฬา 
 หนํวยจัดการแขํงขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  
หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกวิทยาลัย  
 2. ติดตํอประสานงานจัดการแขํงขันกีฬาให๎กับหนํวยงานภายนอก ของรัฐ เอกชน โรงงาน 
อุตสาหกรรม เข๎ามาจัดที่วิทยาลัย 
 3. จัดกิจกรรมสํงเสริมกีฬาและนันทนาการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  
 4. จัดกิจกรรมโครงการสํงเสริมกีฬาเช่ือมสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก  
 5. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ด๎านกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ  
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  6. บริการโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพของวิทยาลัย  
8. งานกีฬาเพื่อการแขํงขัน 
 หนํวยงานกีฬาเพื่อการแขํงขัน หน๎าที่และความรับผิชอบ  
 1. การเข๎ารํวมแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ทั้งรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม  
 2. รับสมัครและประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนวิทยาลัย  
 3. ติดตํอประสานงานผ๎ูรับผิดชอบ ก ากับดูแลแตํละชนิดกีฬา เชํน ผ๎ูจัดการทีม ผ๎ูฝึกสอน ผ๎ู
ฝึกสอนพิเศษ เป็นต๎น 
 4. ประกาศ แตํงตั้งนักกีฬา และผ๎ูรับผิดชอบก ากับดูแลแตํละชนิดกีฬา เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาใน
นามตัวแทนสถาบัน 
 5. จัดสวัสดิการให๎กับนักกีฬาทั้งด๎านวิชาการและด๎านกีฬา  
 6. จัดท างบประมาณและสวัสดิการตํางๆ ในการเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในนามตัวแทนวิทยาลัย  
 7.  ประสานงานและด าเนินการจัดท าหลักฐานนักกีฬา เพื่อเข๎ารํวมแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหํงประเทศไทย ติดตํอประสานงานในการน าคณะนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํง
ประเทศไทย ทั้งรอบคัดเลือกและรอบมหกรรม 
 8. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม  
 9. สรุปและประเมินผลการเข๎ารํวมกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย  
 

9. งานพัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์กีฬา 
 หน๎าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ควบคุมดูแลพัสดุ-ครุภัณฑ์  
 2. ท าบัญชี การรับ-จํายครุภัณฑ์  
 3. บริการให๎ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาในการฝึกซ๎อมนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัย  
 4. จัดให๎บริการยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาส าหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ
บุคลากร 
 5. พิจารณาการขอเบิก-ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาตํางๆ  
 6. ดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์สนามกีฬาชนิดตํางๆ เชํน ตาขํายฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร๎อ  
บาสเกตบอล เป็นต๎น 
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาส าหรับการจัดกิจกรรมหรือแขํงขัน  
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10. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติและของท๎องถิ่น สํวนกิจการนักศึกษา เป็นผู๎ด าเนินและสร๎างสรรค์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
นักศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมและสอดคล๎อง
ตามวัตถุประสงค์ในด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจหลักของวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย 
คือสามารถสร๎างกลุํมนักศึกษา เพื่อด าเนินและสืบสานกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรมรํวมกับวิทยาลัย
และชุมชนได๎  การด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สํวนกิจการนักศึกษาสามารถ
จ าแนกงานออกเป็นภารกิจตํางๆ ดังนี้ 
 1. ภารกิจด๎านการสอนและการฝึกซ๎อม  
 รับมอบหมายให๎รับผิดชอบการสอนและการฝึกซ๎อมทักษะป ฏิบัติด๎านดนตรีและ
นาฏศิลป์ให๎กับบุคลากร นักศึกษา โดยเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ทราบถึงการป ฏิบัติเครื่องดนตรีและ
นาฏศิลป์ตามที่ผ๎ูเรียนรู๎สนใจและถนัด โดยให๎ความร๎ูตั้งแตํขั้นพื้นฐานและพัฒนาการขึ้นไปตาม
ความสามารถของผ๎ูเรียน 
  1.1 ดนตรีไทย  
   ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจัดให๎มีการสอนและฝึกซ๎อมดนตรีไทย 
เพื่อจัดตั้งวงดนตรีไทย เชํน วงปี่พาทย์   
  1.2 นาฏศิลป์ 

  องค์ประกอบงานศิลปวัฒนธรรม มีการสอนและฝึกซ๎อมให๎กับบุคลากร นักศึกษา ทั้ง
ด๎านนาฏศิลป์ไทยและนา ฏศิลป์พื้นบ๎าน   ปัจจุบันด๎านนา ฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุํมนักศึกษาและ
บุคลากรที่สามารถแสดงนา ฏศิลป์ไทย เพื่อรํวมแสดงในกิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ซ่ึงเป็นการชํวยเผยแพรํช่ือสียงของวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
  1.3 ดนตรีสากล 
  สํงเสริมให๎บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถทางด๎านดนตรีสากล โดยสนับสนุน
ทั้งในสํวนของวัสดุอุปกรณท์ี่ฝึกซ๎อม อ านวยความสะดวกในด๎านตํางๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให๎
นักศึกษาได๎มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองด๎านดนตรีสากลอันจะน าไปสูํการใช๎เวลาวําง ให๎
เป็นประโยชน์และมีคุณคํา อีกทั้งยังชํวยให๎นักศึกษาได๎ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการผํอนคลายจากการเรียน 
 1.4 การขับร๎อง 
  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรที่สามรถให๎ค าปรึกษา และสอน การขับร๎อง
ให๎กับนักศึกษา และผ๎ูที่สนใจด๎านการขับร๎องทุกประเภท เชํน การร๎องเพลงทั่วไป (เพลงไทยลูกกรุง 
เพลงไทยลูกทุํง ฯลฯ) เพื่อใช๎ในกิจกรรมทางสังคม 
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 2. บริการห๎องฝึกซ๎อม  
 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได๎จัดห๎องฝึกซ๎อมดนตรีไว๎ให๎บริการส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร เชํน ห๎องซ๎อมดนตรีสากล ดนตรีไทย และห๎องฝึกขับร๎อง ซึ่งนักศึกษาสามารถรวมกลุํม
เพื่อเลํนดนตรีหรือจัดตั้งวงดนตรีสามารถเข๎าใช๎บริการห๎องฝึกซ๎อมดนตรีได๎ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และมีนักศึกษาสนใจในการเลํนดนตรีมากขึ้น 
 3. ภารกิจอื่นๆ  
 นอกจากการป ฏิบัติงานในหน๎าที่ประจ าแล๎วงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังต๎องป ฏิบัติ
ภารกิจอื่นๆ เมื่อวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญๆ หรือเมื่อวิทยาลัยมอบหมาย เชํน 
 3.1 งานสถาปนาวิทยาลัย  
  3.2 งานบายศรีสูํขวัญต๎อนรับนักศึกษาใหมํ 
  3.3 งานพระราชทานปริญญาบัตร     
         

2.2  แนวความคิดการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
  
ความหมายของกิจการนักศึกษา 
 
   ส าเนา  ขจรศิลป์ ( 2525) ได๎ให๎ความหมายวํา งานกิจการนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถพิจารณาได๎ทั้งในแงํการบริหารและในแงํวิธีการด าเนินงาน พิจารณา
ในแงํบริหารงานกิจการนักศึกษา คือ หนํวยงานที่สถาบันอุดมศึกษาได๎จัดตั้งขึ้นเพื่อให๎บริการแกํ
นักศึกษา ในแงํวิธีการด าเนินงาน งานกิจการนักศึกษา คือ กระบวนการทางการนักศึกษาที่
สถาบันการศึกษาได๎จัดเพื่อให๎บริการแกํนักศึกษา และชํวยพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
ทั้งด๎านวิชาชีพช้ันสูง สังคม อารมณ์ รํางกายและจิตใจ 
   วัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ได๎ให๎ความหมาย งานกิจการนักศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ตํางๆที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคล การจัดสภาวะแวดล๎อม การพัฒนากิจกรรม การให๎สวัสดิการและ
บริการแกํนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นอกจากจะสํงเสริมวัตถุประสงค์ของสถาบันด๎านการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกํชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล๎ว ยังมุํงเน๎น
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพิ่มเติมจากสิ่งที่การศึกษาในชั้นเรียนไมํสามารถจัดให๎ได๎ 
   ทองคูณ  หงส์พันธ์ุ (2542) ได๎กลําวไว๎วํา งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
กับการท ากิจกรรมของนักศึกษา การให๎บริการและสวัสดิการของสถาบันแกํนักศึกษา  
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   กรรณิกา  พิริยะจิตรา ( 2547) กลําววํา งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานตํางๆที่กองกิจการ
นักศึกษา (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) จัดบริการเพื่อชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดทักษะ มีความพร๎อมใน
การศึกษาและพัฒนาการด๎านตํางๆให๎นักศึกษามีความสมบูรณ์และเกิดผลส าเร็จทางการศึกษา 

    วิลเลียม ดี โฮป ( William D. Hophe, 1968 อ๎างถึงใน นวพร  สารทประสิทธ์ิ, 2547) ได๎กลําว
วํา งานกิจการนักศึกษาเป็นโครงการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีจุดมุํงหมายที่จะชํวยให๎นักศึกษาทั้งที่
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํมได๎มีสํวนรํวมเต็มที่ในเชิงวิชาการ และจัดให๎มีสถานการณ์ตําง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการ ความใฝ่ฝันของนักศึกษา ความเจริญงอกงามของนักศึกษาในด๎านรํางกาย
และสติปัญญา อารมณ์และสังคม 
   จากความหมายดังกลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา งานกิจการนักศึกษาคือการด าเนินกิจการและ
กิจกรรมตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให๎เป็นบุคคลที่มีความร๎ู ความสามารถ มีความ
ประพฤติที่ดีงาม ร๎ูจักน าความร๎ูไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์  และสามารถด ารงตนอยํูรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา 
 

    เบอร์ดี (Birdie,1966) สรุปวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษาไว๎ดังนี้ 
    1. เพื่อต๎องการสร๎างตัวตนของนักศึกษาให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในกระบวนการอุดมศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาแตํละแหํง 
    2. เพื่อชํวยให๎กระบวนการอุดมศึกษาได๎พิจารณาถึงลักษณะความแตกตํางระหวํางบุคคลโดย
ชํวยให๎นักศึกษาแตํละคนสามารถค๎นหาความต๎องการที่แท๎จริงของตนเองออกมา 
    3. เพื่อชํวยให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู๎ส าเร็จ
ออกมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
    4. เพื่อเสริมสร๎างบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษา ให๎เอื้ออ านวยตํอกระบวนการในการ
เรียนการสอน 
    5. เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ที่ดี มีความพึงพอใจและมีคุณคําให๎กับนักศึกษาในการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา 
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    ส าเนา  ขจรศิลป์ ( 2539) กลําววําวัตถุประสงค์ของกิจการนักศึกษาในประเทศไทยควรมีดังนี้ 
    1. เพื่อด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เชํน การปฐมนิเทศนักศึกษา การ

ด าเนินงานเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เป็นต๎น ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลําวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นต๎องจัดด าเนินการ 
   2. เพื่อชํวยให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน โดยจัดบริการที่ส าคัญ เชํน บริการ
อาหาร บริการแนะแนว บริการอนามัย ทุนการศึกษา และบริการจัดหางาน เป็นต๎น ทั้งนี้เพื่อชํวยลด
หรือขจัดปัญหาตําง ๆ ให๎แกํนักศึกษา 
   3. เพื่อชํวยพัฒนานักศึกษา ให๎เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งในด๎านสติปัญญา และสังคม 
เอกลักษณ์ อารมณ์ รํางกาย และจิตใจ ตลอดจนฝึกนักศึกษาให๎มีลักษณะผ๎ูน าและเป็นพลเมืองที่ดี 
    กรรณิกา  พิริยะกิจจา ( 2547) กลําวถึงความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต๎องจัดให๎มีหนํวยงาน
กิจการนักศึกษาท าหน๎าที่จัดบริการตําง ๆ ชํวยเหลือนักศึกษาแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎เกิดความพร๎อมใน
การศึกษา และชํวยพัฒนาบุคลิกภาพให๎เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทางด๎านสติปัญญา รํางกาย 
จิตใจ อารมณ์ ด ารงชีวิตอยํูในสังคมอยํางมีความสุขตามหลักการที่สอดคล๎องกับปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษาอีกด๎วย และงานกิจการนักศึกษามีวัตถุประสงค์ทั่วไปดังนี้ 
    1. เพื่อกระตุ๎นให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎แบบบูรณาการให๎องเรียน และนอกห๎องเรียนในการ
พัฒนาให๎เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ 
    2. เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ที่มีคุณคําแกํนักศึกษา กระตุ๎นให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตําง ๆ และตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอื่น 
    3. เพื่อสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางอาจารย์ นักศึกษา และผ๎ูบริหารระดับตําง ๆ ซ่ึงจะ
น าไปสูํการมีมนูษยสัมพันธ์ที่ดี และการตัดสินใจแก๎ปัญหาตําง ๆ  
    4. เพื่อสํงเสริมนักศึกษาให๎มีโอกาสเทําเทียมกันในการได๎รับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
    5. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ร๎ูจักตนเองและสร๎างแนวทางแสดงออกซึ่งเป็นเอกัตถบุคคล 
สรุปวัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา ได๎ดังนี้ 
    1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มีความสมบูรณ์ทั้งทางรํางกายและจิตใจ 
    2. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาในการศึกษาเลําเรียน โดยการจัดบริการสวัสดิการ
ตําง ๆ ที่จ าเป็นตํอนักศึกษา 
   3. เพื่อด าเนินงานประสานงานกับหนํวยงานและคณะตําง ๆ ในการสนับสนุนงานกิจการ
นักศึกษาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ลักษณะของงานกิจการนักศึกษา 
 

 งานกิจการนักศึกษามี 2 ลักษณะงานใหญํๆ ดังนี ้(รํุง  พูลสวัสด์, 2530) 
   1. กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู๎คอยดูแลและรับผิดชอบ เชํน  
    1.1 องค์การบริหารนักศึกษา เชํน สโมสร สภา พรรค ชมรม และกลุํมตํางๆ 
   1.2 กิจกรรมตํางๆ เชํน การกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บ าเพ็ญ
ประโยชน์ อาสาพัฒนาชนบท นักศึกษาสัมพันธ์ วิชาการ ฯลฯ 

2. การบริการนักศึกษา เป็นบริการที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดให๎แกํนักศึกษา
เพื่อสร๎างความพร๎อมและสภาวการณ์ที่ดี เพื่อให๎นักศึกษาได๎ “เรียนรู”๎ และพัฒนาตนเอง เชํน 

2.1 การบริการหอพักที่อยํูอาศัย (สะดวกเพื่ออยํูอาศัย) และเพื่อทบทวนต ารา สะอาด 
ปลอดภัย มีวินัย ฝึกการอยํูรํวมกับผ๎ูอื่น มีสํวนในการด าเนินกิจการหอพัก 
    2.2 ให๎บริการทางด๎านสุขภาพอนามัยนักศึกษา 
    2.3 ให๎บริการทางด๎านให๎ค าปรึกษา และแนะแนวการครองชีพ และการศึกษา 

2.4 ให๎บริการทางด๎านทุนการศึกษาแกํนักศึกษา 
    2.5 จัดฝึกอบรมให๎นักศึกษาเป็นคนมีวินัย 

   ส าเนา ขจรศิลป์ ( 2539) ได๎กลําวถึงขอบขํายการด าเนินงานกิจการนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาขนาดใหญํ ได๎แกํมหาวิทยาลัยตํางๆในประเทศไทย ควรมี ดังตํอไปนี้ 
   1.การสรรหาการคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา(Admission)โดยเฉพาะโครงการพิเศษ
บางโครงการ 

2. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ (Orientation) 
3. งานระเบียนและประวัตินักศึกษา (Student Records) 
4. งานบริการหอพักและอาหาร (Housing and Food Services) 
5. งานกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) 
6. บริการอนามัย (Health Services) 

  7. บริการสอนซํอมเสริม (Remedical Services) 
8. ทุนการศึกษา (Financial Aids) 
9. บริการแนะแนว (Guidance Services) 
10. บริการจัดหางาน (Placement Services) 
11. งานวินัยนักศึกษา (Student Discipline)  
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12. โปรแกรมชํวยพัฒนานักศึกษา (Programs of Student Development) 
13. การวิจัยและการประเมินผลกิจการนักศึกษา (Research and Evaluation in Student Affairs) 
14. ศิษย์เกําสัมพันธ์ (Alumni Relations) 
15. บริการนักศึกษาตํางชาติ (Service for Foreign Students) 
16. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาในด๎านตํางๆ เชํน การศึกษาวิชารักษา

ดินแดน สหกรณ์ร๎านค๎า ธนาคารและไปรษณีย์ เป็นต๎น 
17. การจัดกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
   โนวส์ ( Knowles, 1970 อ๎างถึงใน  ธานี  คงเพ็ชร์, 2548) กลําวถึงบทบาทหน๎าที่งานกิจการ
นักศึกษาในการที่จะพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียนและเป็นคนที่สมบูรณ์ทุก
ด๎าน สรุปได๎ดังนี้คือ 
   1. หน๎าที่เกี่ยวกับการให๎สวัสดิการ ( Welfare Function) หมายถึง หน๎าที่ในด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือรักษาและคุ๎มครองในด๎านตํางๆ จนนักศึกษาเหลํานั้นเกิดบูรณาการในตนเอง พร๎อมที่จะ
เจริญก๎าวหน๎า ซ่ึงงานที่จัดตามหน๎าที่นี้ ได๎แกํ บริการด๎านสุขภาพอนามัย บริการแนะแนว บริการ
อาหาร บริการที่ให๎ความชํวยเหลือเร่ืองการเงิน 

2. หน๎าที่เกี่ยวกับการควบคุม ( Control Functions) หมายถึง หน๎าที่ในการปกครองให๎
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและประเพณีอันดีงามของสถาบัน ได๎แกํ การรับนักศึกษาเข๎าช้ัน
เรียน การเก็บระเบียนประวัตินักศึกษา วินัยนักศึกษา ความเป็นอยํูของนักศึกษา และบริการหอพัก
นักศึกษา 

3. หน๎าที่เกี่ยวกับกิจกรรมรํวมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ( Co-Curricular 
Activities Functions) หมายถึง หน๎าที่ในด๎านความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรํวมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมภายนอกหลักสูตร ที่มีความเกี่ยวข๎องในการที่จะเสริมสร๎างให๎นักศึกษามีความพร๎อมใน
ทุกๆด๎าน ได๎แกํ การจัดให๎มีองค์การนักศึกษา พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎นักศึกษาด าเนินกิจกรรมใน
ด๎านกีฬา การเมือง สังคม วัฒนธรรม และบริการชุมชนในรูปแบบตําง ๆ 

   ประดับ  นิลพังงา ( 2535) ได๎สรุปขอบขํายการบริหารงานกิจการนักศึกษา มีดังนี้ 
   1. การบริหารงานกิจการนักศึกษาด๎านการควบคุม ( Control Functions) ภารกิจด๎านนี้เป็น
หน๎าที่ที่มีอยํูนานแล๎ว และสังคมไทยเราก็เน๎นหน๎าที่นี้มากเป็นพิเศษ ภารกิจยํอยของงานด๎านการ
ควบคุม ได๎แกํ 
       - การจัดท าส ามะโนโรงเรียน และการท านายปริมาณนักเรียน 
    - การรับนักเรียน การแบํงกลุํม และการเลื่อนชั้น 
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    - การท าทะเบียน และรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ทั้งทางวิชาการและมิใชํทางวิชาการ 
    - หอพักและนักเรียนเดินเรียน 
    - การปกครอง การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
      2. การบริหารงานกิจการนักศึกษาด๎านสวัสดิการ ( Welfare Functions) ภารกิจด๎านนี้เน๎นการ
ให๎บริการ และสวัสดิการแกํผู๎เรียนเป็นส าคัญ ภารกิจยํอยของงานนี้ได๎แกํ 
    - การจัดและบริการแนะแนว 

- การจัดให๎ทุนอุดหนุนการศึกษา 
- บริการด๎านการทดสอบ (เพื่อการแนะแนว) 

    - การบริการเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
    - การบริการด๎านอาหาร 
    - การบริการด๎านจดหมายและไปรษณีย์ 
    - บริการด๎านการเรียนรักษาดินแดน และการผํอนผันการเข๎ารับราชการทหาร 
    - บริการด๎านการรับสํงผ๎ูเรียน 
    - บริการด๎านเกี่ยวกับศิษย์เกําและอื่นๆ 
   3. การบริหารงานกิจการนักศึกษา ด๎านกิจกรรมรํวมหลักสูตร ( Co curriculum Functions) 
ภารกิจด๎านนี้ สํวนใหญํเป็นงานด๎านกิจกรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงเป็นงานที่มี 
แนวคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในชํวงระยะเวลา 20 ปีที่ผํานมา ภารกิจยํอย ได๎แกํ 

     - สโมสรนักศึกษา (Student Union) 
    - สภานักศึกษา 
    - การจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาปกครองกันเอง (Student government) 
    - กิจกรรมกีฬาและกรีฑา ทั้งภายในสถาบันและระหวํางสถาบัน 
    - กิจกรรมด๎านสังคม และวัฒนธรรม เชํน ชมรมหรือชุมนุมตํางๆ 
    - ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations) 
    - การมีสํวนรํวมในการบริหารโรงเรียน 
  4. การบริหารงานกิจการนักศึกษา ด๎านการสอน ( Teaching Functions) ภารกิจด๎านนี้นับเป็น
ภารกิจที่คํอนข๎างใหญํ แตํก็เป็นหน๎าที่ที่มีความส าคัญมาก ภารกิจยํอยได๎แกํ 

- การปฐมนิเทศ (Orientation) 
- การสอนซํอมเสริม (Remedial services) 
- การสอนพิเศษ (Tutorial program) 
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   วัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ( 2530) กลําวถึงงานบุคลากรนิสิตวําเป็นงานด๎านงานบริการ 
สวัสดิการ งานควบคุม งานกิจกรรม และงานสอน ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตนิสิตนักศึกษาตั้งแตํกํอนเข๎า
ศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาจึงครอบคลุมการแนะแนว การศึกษาตํอ 
การรับสมัคร การลงทะเบียน การปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา บริการให๎การปรึกษา หนํวยอนามัย 
หอพัก ทุนการศึกษา การศึกษาวิชาทหาร บริการความสะดวกสบายในการอยํู และใช๎ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมการกีฬา นันทนาการ ปัจฉิมนิเทศ การจัดหางานให๎ท าและการเตรียม
ความพร๎อม เพื่อจะด ารงตนในสังคมอยํางสมบูรณ์เมื่อส าเร็จการศึกษา 
   จากการศึกษาขอบขํายของานกิจการนักศึกษา  พบวํา งานของฝ่ายกิจการนักศึกษาจะ
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการแกํนักศึกษา เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความ
พร๎อมในการศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่ ทั้งนี้จะเห็นได๎วําขอบขํายของงานกิจการนักศึกษาจาก
แนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายที่ได๎กลําวมานั้นจะมีความคล๎ายคลึงกัน โดยที่อาจมีสํวนที่แตกตําง
กันบ๎างในบางหัวข๎อ ซ่ึงอาจเป็นเพราะขนาดของสถานศึกษา สภาพแวดล๎อม ความจ าเป็นและความ
ต๎องการของนักศึกษา 

 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา  
 McClure (1971) ได๎ให๎ความหมายวํา กิจกรรมนิสิตนักศึกษาครอบคลุมถึงกิจกรรมทั้งหลาย
ในสถานศึกษา ซ่ึงนิสิตนักศึกษามีความสมัครใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ต๎องเป็นกิจกรรม
ที่สถานศึกษายอมรับและสนับสนุน โดยมีอาจารย์และผ๎ูบริหารคอยดูแลอยํางใกล๎ชิด เพื่อชํวยให๎
เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ แตํนิสิตนักศึกษาจะเป็นผู๎ด าเนินการเองทั้งหมด 
และการเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้ไมํมีผลในการนับเป็นหนํวยกิตหรือคะแนนใดๆ ในอันที่จะชํวยให๎
นักศึกษาเลื่อนชั้นหรือส าเร็จการศึกษา 
    พรรณี ตันสกุล ( 2538) ได๎ให๎ความหมายกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไว๎วํา กิจกรรมนิสิต
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาได๎รํวมกันกระท า เชํน กิจกรรมด๎านกีฬา กิจกรรมด๎าน
บ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น เป็นกิจกรรมที่ไมํอยํูในหลักสูตร ไมํมี
หนํวยกิตและนิสิตนักศึกษาท าด๎วยความสมัครใจ 
    ส าเนา ขจรศิลป์ (2542ก : 121-124) ได๎สรุปความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษาไว๎ดังนี้ 
    1. ความส าคัญตํอนักศึกษา นักศึกษาโดยทั่วไปเป็นคนหนุํมสาวที่มีพละก าลังทางรํางกาย 
และความคิด มีความสนใจมีความอยากร๎ูอยากเห็น และสํวนใหญํเป็นผ๎ูที่มีความหวังดีตํอสังคมด๎วย
ความบริสุทธ์ิใจกิจกรรมนักศึกษาสามารถตอบสนองความสนใจและความต๎องการของนักศึกษาใน
ด๎านตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี กิจกรรมนักศึกษาจึงมีความส าคัญตํอนักศึกษาดังตํอไปนี้ 
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     1.1 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีหลายประเภท เชํน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนันทนาการ สามารถตอบสนองความต๎องการของนักศึกษาทางด๎านรํางกายและ
ความสนใจ โดยชํวยให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสใช๎พลังรํางกายและความคิด กระท าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตํอตนเองและสังคม 
     1.2 ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษา ชํวยให๎นักศึกษาสามารถค๎นหาอาชีพ งาน
อดิเรก และกิจกรรมการพักผํอนหยํอนใจที่เหมาะสมกับตนเองได๎ 
     1.3 กิจกรรมนักศึกษา ท าให๎เกิดความสมดุลในด๎านความร๎ู และความสนใจของ
นักศึกษา เชํน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สามารถท ากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จึง
ท าให๎นักศึกษามีความร๎ูและความสนใจ ทั้งในด๎านวิทยาศาสตร์ และด๎านศิลปวัฒนธรรม 
     1.4 การท ากิจกรรมท าให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศ และเปลี่ยนอิริยาบถ 
ท าให๎นักศึกษาได๎พักผํอนคลายความตึงเครียดจากการที่ต๎องศึกษาเลําเรียนอยํางหนัก 
     1.5 การท ากิจกรรมท าให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด๎าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และจิตใจ 
     1.6 การท ากิจกรรมท าให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเสริมสร๎างประสบการณ์ในด๎านการ
ท างาน และด๎านตํางๆ 
     1.7 การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมท าให๎นักศึกษาเห็นคุณคําของตนเอง และ
เกิดความร๎ูสึกนึกคิดที่ดีตํอตนเอง 
    2. ความส าคัญตํอสถาบันอุดมศึกษา จากทัศนะของนักการศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายคน 
ตลอดจนผลของกิจกรรมนักศึกษาที่ผํานมา ท าให๎เห็นได๎ชัดเจนวํา กิจกรรมนักศึกษาเป็น
กระบวนการทางการศึกษาที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ใช๎พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให๎เป็น
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์รํางกาย และจิตใจ ท าให๎
สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา การท างานรํวมกันระหวํางอาจารย์ และ
นักศึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา ท าให๎นักศึกษาเกิดความอบอุํน เกิดการเรียนรู๎ มีความ
เข๎าใจตํออาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษาดีย่ิงขึ้น 
    สถาบันอุดมศึกษาที่เน๎นด๎านวิชาชีพหลายแหํง อาจท าหน๎าที่ในด๎านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมน๎อยมาก การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นการชํวยท า
ให๎สถาบันอุดมศึกษา ได๎ท าหน๎าที่ในด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได๎สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
นอกจากนั้นกิจกรรมนักศึกษาทางด๎านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ยังมีสํวน
ส าคัญในการเผยแพรํช่ือเสียง และเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษาได๎เป็นอยํางดี   
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    3. ความส าคัญตํอประเทศ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2500 เป็นต๎นมา ในแตํละปีมีนักศึกษาเป็นจ านวน
มากออกคํายอาสาพัฒนาชนบท ในถิ่นทุรกันดารยากไร๎ได๎สร๎างวัตถุหลายอยําง เชํน โรงเรียน 
สะพาน ฝายน้ าล๎น และถังเก็บน้ าฝน เป็นต๎น นอกจากนั้น นักศึกษายังได๎ชํวยแนะน าประชาชนใน
ชนบทให๎มีความร๎ูเกี่ยวกับเกษตรกรรมแผนใหมํ การสาธารณสุข และการศึกษาเพื่อชํวยให๎ชาว
ชนบทมีความเป็นอยํูดีขึ้น กิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาได๎มีบทบาทอันส าคัญใน
การท านุบ ารุง พัฒนา และเผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด๎านกีฬา ได๎ชํวยท าให๎
นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีรํางกายแข็งแรง และที่ส าคัญที่สุดคือ กิจกรรมนักศึกษาเป็น
กระบวนการทางการศึกษาที่ชํวยพัฒนานักศึกษาทั้งทางด๎าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และ
จิตใจให๎เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสามารถที่จะพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญยิ่งขึ้น กิจกรรมนักศึกษา
จึงนับวํามีความส าคัญตํอประเทศเป็นอันมาก 
 พงษ์ศักดิ์ แป้นแก๎ว ( 2548:9) ได๎สรุปความหมายไว๎วํา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์และสํงเสริมพัฒนาการในด๎านตํางๆแกํนักศึกษา โดยนักศึกษาได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมกิจกรรมนั้นๆ ด๎วยความสมัครใจ ความสนใจและความสามารถ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือคณะ
ต๎องก าหนดให๎มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือเพื่อให๎นักศึกษาได๎เกิดพัฒนาการ
อยํางเหมาะสม 
 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแตํละสถาบันแตกตํางกัน
ในทัศนะของ ส าเนา ขจรศิลป์ ( 2538:127-128) ได๎แบํงประเภทกิจกรรมออกตามลักษณะของ
กิจกรรมได๎ 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. กิจกรรมสํวนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาและเป็นฝ่ายที่
ควบคุม สนับสนุนกิจกรรมในสํวนอื่นๆ ด๎วย โดยทั่วไปกิจกรรมสํวนกลางแบํงออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหาร ซึ่งท าหน๎าที่บริหาร และฝ่ายสภานักศึกษา ท าหน๎าที่นิติบัญญัติ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทนี้ ได๎แกํ องค์การนักศึกษา ศูนย์นักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา 
 2. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุํงเพิ่มพูนความร๎ูด๎านวิชาการ และจัด
ประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษา 
 3. กิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนานักศึกษาทางด๎านรํางกาย ท าให๎มีรํางกายที่
แข็งแรง ตลอดจนทักษะในการเลํนกีฬา นอกจากนี้ยังได๎ความสนุกสนานเพลิดเพลินผํอนคลาย
ความตึงเครียด และการแขํงขันกีฬาเป็นการฝึกให๎นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 4. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริมความร๎ู และสร๎างประสบการณ์
ให๎แกํนักศึกษาทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรม เชํน กิจกรรมที่
เกี่ยวกับศิลปะการแสดง กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมวรรณศิลป์ 
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 5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาท าเพื่อชํวยเหลือผ๎ูอื่นโดยการให๎
การศึกษาด๎านอาชีพหรือด๎านสาธารณสุข หรือการสร๎างถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณสมบัติโดยทั่วไป
นักศึกษาจะออกไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร หรือแหลํงเสื่อมโทรมเพื่อชํวยให๎ประชาชนมี
ชีวิตและความเป็นอยํูที่ดีขึ้น 
 6. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให๎ความสนุกสนาน และเพลิดเพลินแกํ
นักศึกษา กิจกรรมประเภทนี้ ได๎แกํ การจัดงานสังสรรค์ การจัดงานตามประเพณีท๎องถิ่น การจัดงาน
เลี้ยงในโอกาสตํางๆ 
 7. กิจกรรมการเมือง เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎แสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงออก ซ่ึงอาจจะเป็นการคัดค๎านหรือการสนับสนุนตํอเหตุการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในสังคม  
 วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ( 2538:133-134) ได๎แบํงประเภทกิจกรรมนักศึกษาตามรูปแบบ
การพัฒนานักศึกษา 10 ประเภท ดังนี้ 
 1. กิจกรรมพัฒนาการปกครองตนเอง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกให๎นักศึกษาร๎ูจักท างาน
รํวมกัน กล๎าตัดสินใจ และรับผิดชอบงานตํางๆ 
 2. กิจกรรมพัฒนาสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความร๎ูในสาขาวิชาที่นักศึกษา
ก าลังศึกษาอยํู 
 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนามารยาท และระเบียบประเพณี
การอยํูรํวมกันในสังคม 
 4. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และความพร๎อมเพรียง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับชมรมกีฬา
ตํางๆ 
 5. กิจกรรมพัฒนาความเสียสละเพื่อสังคม ได๎แกํ กิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาตระหนัก
ในการมีสํวนรํวมชํวยเหลือสังคมหรือประเทศ 
 6. กิจกรรมพัฒนาศีลธรรม ได๎แกํ กิจกรรมที่มุํงพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให๎มีความ
ประพฤติเป็นที่ต๎องการของสังคม 
 7. กิจกรรมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ได๎แกํ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 8. กิจกรรมนันทนาการ ได๎แกํ กิจกรรมที่มุํงพัฒนาให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หรือท าในสิ่งที่สนใจ 
 9. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ ได๎แกํ กิจกรรมที่เตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษาออกไปสูํอาชีพใน
อนาคต 
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 10. กิจกรรมทางการเมือง เป็นกิจกรรมที่มุํงสํงเสริมสนับสนุนให๎นักศึกษาสนใจการเมือง 
เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อจะได๎มีสํวนรํวมทางการเมืองมากขึ้น 
 สรุป กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให๎นักศึกษาได๎ร๎ูจักสนิทสนม ปรึกษาหารือรํวมกันทางด๎านวิชาการอันเป็นประโยชน์ตํอ
การศึกษาของนักศึกษาโดยมีอาจารย์ประจ าชมรมคอยแนะน า และให๎ค าปรึกษาเพื่อให๎การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต๎อง
เหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด๎านวิชาการแล๎วมหาวิทยาลัยยังสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษา
ร๎ูจักคิดและสร๎างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมอีกด๎วย เนื่องจากสังคมทุกวันนี้
ไมํต๎องการแตํเพียงคนเกํงทางวิชาการเพียงอยํางเดียว แตํต๎องการคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งความร๎ูทาง
วิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต จึงจะถือวําเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ การแบํงประเภทของกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแตํละแหํงมีลักษณะใกล๎เคียงกัน โดยมุํงสํงเสริมการพัฒนานักศึกษา
ให๎เป็นผู๎ถึงพร๎อมด๎วยการเสียสละเพื่อสํวนรวม กิจกรรมทุกประเภทจะจัดนอกเวลาเรียน เป็นการ
เข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจเพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ ทัศนคติ 
การมีภาวะผ๎ูน า การร๎ูจักรับฟังความเห็นของผ๎ูอื่น และสามารถน าความร๎ูมาบูรณาการให๎เกิด
ประโยชน์ได๎ 

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 

        นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ( 2527) ได๎สรุปความหมายของการมีสํวนรํวมวํา การมีสํวนรํวม 
หมายถึง การเกี่ยวข๎องทางด๎านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุํม ซ่ึงผลของการ 
เกี่ยวข๎องดังกลําวเป็นเหตุเร๎าใจให๎กระท าการให๎บรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมนั้น กับทั้งท าให๎เกิด  
ความสํวนรํวมรับผิดชอบกับกลุํมดังกลําวด๎วย 
 Erwin (อ๎างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545) ไต๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับการมี สํวนรํวมไว๎วํา คือ 
 กระบวนการให๎บุคคลเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แก๎ไขปัญหา 
ด๎วยตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมเกึ่ยวข๎องอยํางแข็งขันของ บุคคล แก๎ไขปัญหารํวมกับการใช๎ 
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกึ่ยวข๎อง 
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได๎สรุปความหมายของการมีสํวนรํวมวํา การมีสํวนรํวม  
คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไมํเคยได๎เข๎ารํวมในกิจกรรมตําง ๆ หรือเข๎า รํวม การตัดสินใจหรือเคย 
มาเข๎ารํวมด๎วยเล็กน๎อยได๎เข๎ารํวมด๎วยมากขึ้น เป็นไปอยํางมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใชํมีสํวนรํวม 
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อยํางผิวเผินแตํเข๎ารํวมด๎วยอยํางแท๎จริงย่ิงขึ้นและ การเข๎ารํวมนั้นต๎องเร่ิมตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้น 
สุดท๎ายของโครงการ 
 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
 อเล็กซานเดอร์ แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารย์ทางด๎านการอุดมศึกษา 
แหํงมหาวิทยาลัยแคริฟอเนียร์  ลอสแองเจอลิส ( University of California, Los Angeles) ได๎กลําวถึง
องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีการมีสํวนรํวมของนิสิตนักศึกษา ไว๎ 5 ประการ คือ 

1)   การมีสํวนรํวม  หมายถึง  การใช๎แรงกายและแรงใจเข๎าไปสัมพันธ กับสิ่งตํางๆ  ซึ่งสิ่ง
ตํางๆ เหลํานี้ อาจเป็นสิ่งทั่วไป เชํน ประสบการณ ในการเป็นนิสิตนักศึกษา หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจง 
เชํน การเตรียมตัวสอบวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได๎ 

2)   “สิ่งตํางๆ” ที่เข๎าไปมีสํวนรํวมนั้น จะเป็นสิ่งทั่วไป หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม  การมี
สํวนรํวมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต างกัน  นิสิตนักศึกษาแต ละคนมีส วนร วมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ใน
ปริมาณที่แตกต างกัน  และนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งคนเดียวกันมีส วนร วมกับสิ่งต างๆ กัน ในเวลาที่
แตกต างกัน 

3)   การมีสวนรวมนั้น มีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การมีสวนรวมในเชิงปริมาณของ
นิสิตนักศึกษาอาจวัดได ว า นิสิตนักศึกษาใช เวลากี่ช่ัวโมงในการเรียน  เป นต น ส วนในเชิงคุณภาพ
อาจวัดในแง ที่ว า นิสิตนักศึกษาทบทวนและเข าใจงานที่ได รับมอบหมายให อ านหรือไม  หรือ
เพียงแตํจองที่หนังสือแต วาฝนกลางวัน เป นตน 

4)   การพัฒนาด๎านการเรียนรู  และบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา ที่เกิดจากโปรแกรม
การศึกษานั้น เป็นสัดสํวนโดยตรงกับปริมาณ และคุณภาพของการมีสํวนรํวมของนิสิตนักศึกษาใน
โปรแกรมการศึกษานั้น 

5)   ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบัติการใดๆ  ทางการศึกษานั้น เกี่ยวข องโดยตรง
กับความสามารถของนโยบายและการปฏิบัตินั้นๆ ในการที่จะเพิ่มการมีส วนรวมของนิสิตนักศึกษา 

แอสติน  (1993) กลําวไว๎วํา นโยบายการปฏิบัติการของสถาบันทุกๆ อยําง เชํน ตารางช้ัน
เรียน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข๎าช้ันเรียน การปฐมนิเทศและการแนะแนวนิสิตนักศึกษา  ตลอดจนถึง
นโยบายในด๎านที่ไมํเกี่ยวกับวิชาการ เชํน การจัดอาคารสถานที่  จ านวนและประเภทของกิจกรรม
นอกหลักสูตรตํางๆ รวมทั้งก ฎเกณฑ์ในการเข๎ารํวม  คําใช๎จํายส าหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่ิง
อ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เป็นต๎น  สามารถมีผลกระทบตํอการใช๎เวลาและพลังงานของ
นิสิตนักศึกษาได๎ 
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จุดเดํนของทฤษฎีการมีสํวนรํวมของนักศึกษา มีดังนี้ (ส าเนา ขจรศิลป์, 2542:130)  
1.เป็นทฤษฎีที่งํายไมํมีความสลับซับซ๎อน 
2. สอดคล๎องกับหลักการและทฤษฎีตํางๆ เชํน จิตวิเคราะห์ ( psychoanalysis) และทฤษฎี

การเรียนรู๎แบบดั้งเดิม (classical learning theory)  
3. สามารถอธิบายให๎เห็นสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาได๎อยํางชัดเจน เชํน 

นักศึกษาซึ่งเป็นประธานชมรมกิจกรรม ได๎ใช๎เวลาในการวางแผนและการด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมและได๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ยํอมจะเกิดการเรียนรู๎ในการท างานเป็นอยํางมาก 

4. สามารถน าไปใช๎ในการวิจัย เชํน การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษา เป็นต๎น 

5. สามารถน าไปใช๎ในการเรียนการสอน โดยชํวยให๎ผ๎ูสอนเห็นวํา การลดบทบาทของ
ผ๎ูสอนและกระตุ๎นให๎ผ๎ูเรียนมีบทบาทเพิ่มขึ้นยํอมท าให๎การเรียนการสอนได๎ผลดีย่ิงขึ้น 

การมีสํวนรํวมของนักศึกษาวัดได๎จากปริมาณของแรงกายแรงใจ ที่นักศึกษาอุทิศให๎แกํการ
หาประสบการณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่มีสํวนรํวมมากจะใช๎เวลาในสถาบันการศึกษาทั้งเร่ืองการ
เรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์กับเพื่อน และการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ไมํวําจะในระดับ
สโมสรนักศึกษา ระดับคณะหรือองค์การนักศึกษาระดับสถาบัน ในขณะที่นักศึกษาที่ไมํมีสํวนรํวม
จะใช๎เวลาอยํูในสถาบันการศึกษาน๎อย เวลาที่อยํูในสถาบันอาจจะสนใจการเรียนน๎อย หรือไมํสนใจ
จะท ากิจกรรมตํางๆ ไมํวําจะเป็นกิจกรรมนักศึกษา หรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนอื่นๆ การติดตํอกับ
อาจารย์ และเพื่อนๆ ก็น๎อยเชํนกัน 

จากการศึกษาระยะยาวของ Astin (1996:123-134) พบวํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษาประเภทตํางๆมีแนวโน๎มที่จะออกจากการศึกษากลางคันน๎อยมากและจากการศึกษาถึงผล
ของการมีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาประเภทตํางๆ Astin พบวํา การมีสํวนรํวมในกิจกรรม
องค์การนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดเสรีนิยมทางการเมือง ความสนใจศิลปะ ความสุข
สมบูรณ์ ความต๎องการสถานภาพเป็นที่ยอมรับวําเป็นสํวนหนึ่งของสังคม รวมถึงความพอใจที่
เพิ่มขึ้นในด๎านมิตรภาพในหมูํนักศึกษาด๎วยกัน ตํอมา Astin ได๎ท าการศึกษาการมีสํวนรํวมของ
นักศึกษาอีกครั้ง โดยรวบรวมข๎อมูลตั้งแตํนักศึกษาเข๎ามาเรียนปีที่ 1 และทดสอบอีกครั้งหลังจากนั้น 
4 ปี ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดที่วําการมีสํวนรํวมสํงผลอยํางสูงตํอการพัฒนานักศึกษา ทั้งใน
ด๎านสติปัญญาและด๎านจิตใจ โดยการมีสํวนรํวมกับกลุํมเพื่อนนักศึกษาสํงผลตํอการพัฒนาด๎าน
สติปัญญา และด๎านจิตใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวํา ลักษณะของกลุํมเพื่อนและปริมาณ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษากับกลุํมเพื่อนมีอิทธิพลมากที่สุดตํอการพัฒนาของนักศึกษาในทุกๆ
ด๎าน ทั้งด๎านการศึกษา และสํวนตัว ซึ่งกลุํมเพื่อนสํวนใหญํจะมีบทบาทนอกช้ันเรียน จากการศึกษา
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ของ Astin พบวํา การมีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะชํวยให๎
นักศึกษาได๎พัฒนาตนเอง ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนี้สอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนา
นักศึกษาของ Chickering โดย ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2542:42) ได๎น ามากลําวสรุปไว๎วํา สภาพแวดล๎อม
ในสถาบันอุดมศึกษาจะชํวยให๎นักศึกษาเจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์และมั่นคง สามารถน าไปใช๎เป็น
แมํบทในการวางแผนและการพัฒนานักศึกษาได๎เป็นอยํางดี ซ่ึงงานพัฒนาการมีทั้งหมด 7 ลักษณะ 
โดยงานพัฒนาการ 3 ลักษณะแรก คือ การพัฒนาความสามารถ การควบคุมอารมณ์ และการ
พัฒนาการเป็นตัวของตัวเอง สํวนงานพัฒนาการ 4 ลักษณะหลัง คือ การเสริมสร๎างเอกลักษณ์ของ
ตนเอง การพัฒนาทักษะมรการติดตํอระหวํางบุคคล การพัฒนาเป้าหมายและการพัฒนาบูรณภาพ 

จากการศึกษาของ Triandis (1971:89) เกี่ยวกับทฤษฎีการมีสํวนรํวม ( active participation 
theory) พบวํา ทางด๎านจิตวิทยา สังคม ทัศนคติ หรือพฤติกรรมจะเปลี่ยนได๎ ถ๎ามีสํวนรํวมใน
สถานการณ์นั้นๆ โดย Triandis ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองของ Lewin เกี่ยวกับการบริโภคเครื่อง
ในสัตว์ มีกลุํมการฟังบรรยาย และมีการอภิปรายถึงประโยชน์ และหลักโภชนาการ การติดตามผล
ปรากฏวํา กลุํมที่มีการฟังบรรยายเพียงอยํางเดียวปฏิบัติตามร๎อยละสาม สํวนกลุํมที่มีการอภิปรายมี
การกระท าตามถึงร๎อยละสามสิบสองจึงเห็นได๎วํา การมีสํวนรํวมจะมีผลตํอทัศนคติของบุคคลมาก 
และท าให๎มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีสํวนรํวมโดยตรง (active participation) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ( Piaget's theory of intellectual development) ซึ่ง Piaget 
(1972:1) เช่ือวํา การที่คนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํแรกเกิดท าให๎คนร๎ูจัก “ตัวเอง” (self) 
และได๎รับประสบการณ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมท าให๎เกิดการพัฒนาทาง
สติปัญญาอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยเร่ิมด๎วยการพัฒนาทางด๎านภาษา ด๎านการคิดอยํางมีเหตุผล
และด๎านจริยธรรม ซ่ึงมนุษย์มีแนวโน๎มพื้นฐานที่ติดตัวมาแตํก าเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม 
และการปรับตัว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
 1. การจัดและรวบรวม ( organization) หมายถึง การจัดและรวบรวมกระบวนการตํางๆ 
ภายในเข๎าเป็นระบบอยํางตํอเนื่องกัน และเป็นระเบียบ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยํูตลอดเวลาที่
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม 
 2. การปรับตัว ( adaptation) หมายถึง การปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม เพื่ออยํูในสภาพ
สมดุล การปรับตัวประกอบด๎วยกระบวนการ 2 อยําง คือ 
 2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (assimilation) 
 2.2 การปรับโครงสร๎างทางเชาว์ปัญญา (accommodation) 
 1.ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (concrete experience) 
 2. การสังเกตอยํางไตรํตรอง (reflective observation) 
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 3. แนวคิดนามธรรม (abstract conceptualization) 
 4. การทดลองปฏิบัติจริง (active experimentation) 
 ขั้นที่ 1 ประสบการณ์เชิงรูปธรรม เป็นการเข๎าไปมีสํวนรํวมและรับร๎ูประสบการณ์ใหมํๆ 
โดยปราศจากความล าเอียง เน๎นที่ความร๎ู ความสลับซับซ๎อนของความจริงในปัจจุบันบุคคลที่มีการ
เรียนรู๎ในขั้นนี้ จะตัดสินแก๎ปัญหาตํางๆ โดยใช๎ความร๎ูสึกนึกคิดของตนเอง 
 ขั้นที่ 2 การสังเกตอยํางไตรํตรอง เป็นความสามารถในการสังเกตประสบการณ์ที่ได๎รับ
อยํางรอบคอบ บุคคลที่มีการเรียนรู๎ในขั้นนี้จะท าความเข๎าใจกับความหมายของส่ิงตํางๆ โดยการ
สังเกตและการคิด สามารถมองส่ิงตํางๆอยํางแยกแยะเป็นหลายแงํมุม 
 ขั้นที่ 3 แนวคิดนามธรรม เป็นการน าประสบการณ์ที่ได๎รับและสังเกตได๎มาสรุปแนวคิด
หรือทฤษฎีของตนเอง สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวางแผนอยํางเป็นระบบบุคคลที่มีการ
เรียนรู๎ในขั้นนี้ จะชอบสร๎างแนวคิดและแบบแผนในการอธิบายสิ่งตํางๆ และชอบศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี 
 ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง เป็นการน าแนวคิดหรือทฤษฎีของตนไปใช๎ในการตัดสินใจ
หรือการแก๎ปัญหา บุคคลที่มีการเรียนรู๎ในขั้นชอบพบปะกับบุคคลอื่น ชอบการเสี่ยงและน าแนวคิด
ใหมํๆไปทดลองปฏิบัติ 
 จากแนวคิด Klob (1991:152) ได๎อธิบายแบบการเรียนของบุคคล 4 แบบ คือ 
 1.แบบอเนกนัย ( divergent type) มีความสามารถด๎านประสบการณ์เชิงรูปธรรมและการ
สังเกตอยํางไตรํตรองสูง บุคคลที่มีแบบการเรียนเชํนนี้ยํอมสามารถสร๎างจินตนาการตํางๆ ขึ้นเอง
จากสถานการณ์เชิงรูปธรรมที่ตนได๎ประสบมาจนสามารถมองเห็นภาพ 
 2. แบบซึมซับ ( assimilative type) มีลักษณะเดํน ด๎านการสังเกตอยํางไตรํตรองและด๎าน
แนวคิดนามธรรม บุคคลที่มีแบบการเรียนที่มีความสามารถในการสรุปเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีตํางๆ 
ให๎ความสนใจตํอบุคคลน๎อย และให๎ความสนใจกับแนวคิดนามธรรมมากกวําการน าไปปฏิบัติจริง 
 3. แบบเอกนัย ( convergent type) ตรงกันข๎ามกับแบบอเนกนัย คือ มีความสามารถสูงด๎าน
แนวคิดนามธรรม และการทดลองปฏิบัติจริงเป็นผู๎ที่สามารถน าแนวคิดไปปฏิบัติจริง 
 4. แบบปฏิบัติ (executive type) ตรงกันข๎ามกับแบบซึมซับ กลําวคือ จะมีความสามารถสูง
ทางด๎านประสบการณ์เชิงรูปธรรม และการทดลองปฏิบัติจริงมักชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง 
ต๎องการมีประสบการณ์ใหมํๆ มักเป็นผู๎ที่ชอบความเสี่ยงมากกวําบุคคล 3 ประเภทข๎างต๎น 
 สรุป ทฤษฎีการมีสํวนรํวมของนักศึกษาเป็นทฤษฎีที่งํายไมํมีความซับซ๎อนสอดคล๎องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบดั้งเดิม สามารถอธิบายให๎เห็นสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาได๎
อยํางชัดเจนวํา เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อมุํงพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
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บุคลิกภาพ โดยมีความต๎องการเป็นตัวผลักดันให๎เกิดแรงจูงใจน าไปสูํการพัฒนาการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือการเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นกํอให๎เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงให๎ดีย่ิงขึ้นกวําเดิม ทั้ง
ทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทักษะ ความร๎ู และประสบการณ์ 

กิจกรรมนักศึกษานั้นได๎จัดไว๎หลากหลายรูปแบบเพื่อให๎นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตาม
ความสนใจ และสมัครใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมตามความถนัด กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นมี
ความส าคัญย่ิงตํอการตัดสินใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมได๎มีผ๎ูนิยามความหมายของการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2542:2) ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการมีสํวนรํวมไว๎ดังนี้ 
1. กระบวนการซ่ึงมวลชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องในขั้นตอนตํางๆของกิจกรรมของการมี

สํวนรํวม 
2. มวลชนที่เข๎ารํวมได๎ให๎ความพยายามบางอยํางสํวนตัว เชํน ความคิด ความร๎ู

ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนตํอกิจกรรมนั้นๆ หรือกลําวอีกนัยหนึ่งการ
เกี่ยวข๎องของมวลชนในกิจกรรมตํางๆจะมี 2 สํวน คือ 

 2.1 ด๎านความคิด และก าหนดนโยบาย (policy formulation) ซึ่งแบํงเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ 
(1) มวลชนเป็นเพียงผ๎ูให๎ข๎อมูลขําวสารข๎อคิดเห็น ( information input) (2) มวลชนมีสํวนรํวมสํวน
แบํงในอ านาจตัดสินใจ (share decision making) (3) มวลชนเป็นผู๎ก าหนดนโยบาย ( policy decision 
by mass)  

 2.2 ด๎านการท าหรือด าเนินการตามนโยบาย ( policy implementation) ซึ่งแบํงเป็น 3 
ระดับ คือ (1) รํวมก าหนดเป้าหมายแผนงาน (participation on formulation objective and plan)  
(2) รํวมด าเนินการในกระบวนการจัดการ ( participation on management resources) และ ( 3) รํวม
หนุนชํวยทรัพยากรการบริหาร (supporting on management resources)  

 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ ( 2544:20) ให๎ความส าคัญในการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษาวํา กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจุดมุํงหมายส าคัญ
เพื่อการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไมํใชํเป็นเพียงกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาด๎านรํางกายของผ๎ูเรียน แตํต๎องเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทางด๎านจิตใจและการ
พัฒนาทางสังคมด๎วย และการมองกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจะต๎องไมํเน๎นที่การให๎คะแนน แตํมุํงเน๎น
พฤติกรรมการเข๎ารํวมกิจกรรมและผลการปฏิบัติจริง 

พงษ์ศักดิ์ แป้นแก๎ว ( 2548:9) ได๎ให๎ความส าคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์และสํงเสริมพัฒนาการในด๎านตํางๆแกํนักศึกษา โดยนักศึกษาได๎มีโอกาสเข๎ารํวม
กิจกรรมนั้นๆด๎วยความสมัครใจ ความสนใจและความสามารถ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือคณะต๎อง



 
 

37 

ก าหนดให๎มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือเพื่อให๎นักศึกษาได๎เกิดพัฒนาการอยําง
เหมาะสม กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการเพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎ร๎ูจักสนิทสนม 
ปรึกษาหารือรํวมกันท ากิจกรรมเพื่อชํวยเหลือกันทางด๎านวิชาการอันเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา
ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าชมรมคอยแนะน าให๎ค าปรึกษาเพื่อให๎การด าเนินการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต๎องเหมาะสม 

สรุป ความหมายและความส าคัญของการมีสํวนรํวมของนักศึกษามุํงเน๎นพัฒนาศักยภาพ
บุคลิกภาพ คุณภาพ และผลการปฏิบัติจริง ชํวยให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
รอบตัวและสถานภาพทางสังคมให๎ดีขึ้น โดยมีโอกาสพัฒนาทักษะความร๎ู ประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งการเสียสละเพื่อชุมชน มีความเข๎าใจสังคม เปิดใจกว๎างยอมรับความแตกตําง
ของผ๎ูอื่น ร๎ูจักตนเอง ร๎ูจักเพื่อนๆ มีเจตคติที่ดีโดยมีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ ขยัน อดทน รักการ
ท างาน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการแก๎ปัญหา และปรับตัวอยํูในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

ลักษณะของการมีสํวนรํวมของนักศึกษามีหลายรูปแบบ ที่ส าคัญ ได๎แกํ การศึกษาค๎นคว๎า
การท ากิจกรรมหรือการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตํางๆ การท างานรํวมกับอาจารย์และการ
พักอาศัยในหอพักนักศึกษาในวิทยาเขต ซ่ึงจะชํวยให๎นักศึกษามีโอกาสมีสํวนรํวมกับกิจกรรมตํางๆ
ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้น Astin ยังได๎ค๎นพบวํา การมีสํวนรํวมทุกอยํางดังที่ได๎กลําว
มาแล๎ว ได๎กํอให๎เกิดการพัฒนาลักษณะด๎านตํางๆ ซึ่งแบํงออกตามลักษณะของกิจกรรมได๎ 7 
ประเภท ดังตํอไปนี้ คือ (1) กิจกรรมสํวนกลาง ( 2) กิจกรรมวิชาการ ( 3) กิจกรรมกีฬา ( 4) กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม (5) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (6) กิจกรรมนันทนาการ ( 7) กิจกรรมการเมือง 
(ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2542ข:127-128) 

สํวนนักการอุดมศึกษาหลายทําน ได๎กลําวถึง รูปแบบของการมีสํวนรํวมของกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้  

กรรณิกา ชมดี ( 2524:13) ได๎สรุปวํา รูปแบบของการมีสํวนรํวมแบํงออกเป็น 10 รูปแบบ 
ดังนี้ ( 1) การมีสํวนรํวมประชุม ( attendance at meeting) (2) การมีสํวนรํวมออกเงิน ( financial 
comtribution) (3) การมีสํวนรํวมเป็นกรรมการ ( membership or leadership) (4) การมีสํวนรํวมเป็น
ผ๎ูน า (position of leadership) (5) การมีสํวนรํวมสัมภาษณ์ ( interviewer) (6) การมีสํวนรํวมเป็นผู๎
ชักชวน (solicitor) (7) การมีสํวนรํวมเป็นผู๎บริโภค (customers) (8) การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ริเร่ิมหรือผ๎ู
เร่ิม (entrepreneur) (9) การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ใช๎แรงงานหรือเป็นลูกจ๎าง ( employee) และ ( 10) การมี
สํวนรํวมออกวัสดุอุปกรณ์ (material contribution) 

อคิน รพีพัฒน์ ( 2527:101) ได๎สรุปวํา รูปแบบของการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
พัฒนาประกอบด๎วย 2 ลักษณะ คือ 
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1.รูปแบบการมีสํวนรํวม อาทิ เชํน เป็นการเข๎าถึงกิจกรรมเพราะเกรงใจ หรือถูกใครบังคับ
เข๎ามาท างานเพราะมีสิ่งจูงใจเฉพาะหน๎า เชํน ถ๎าเข๎ามาชํวยขนดินสร๎างเขื่อนจะได๎รับแจกของ เชํน 
ปลาซาดีนคนละกระป๋อง หรือเข๎ามามีสํวนรํวมโดยเข๎าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น และ
อยากเข๎ารํวมท ากิจกรรมเพราะเห็นวําเป็นกิจกรรมที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์ระยะยาวให๎กับตนเอง 

2. ชํวยในจังหวะใดที่ชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมในงานที่รัฐบาลจัดขึ้น เชํน โครงสร๎างงานใน
ชนบทที่เคยท าด๎วยกันสามารถแบํงการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนเป็นการค๎นหาปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก๎ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการประเมินผลงาน กิจกรรมการพัฒนาการลงทุนใน
กิจกรรมโครงการ และกิจกรรมให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ รํวมควบคุมติดตามประเมินผล และรํวม
บ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมที่ได๎ท าไว๎ทั้งโดยเอกชน และรัฐบาลได๎ให๎ใช๎ประโยชน์ตํอไป 

สรุป การมีสํวนรํวมของนักศึกษา หมายถึง จ านวนพลังงาน ทั้งพลังกาย และพลังจิตที่
นักศึกษาใช๎ประสบการณ์ในลักษณะตํางๆ เชํน นักศึกษาที่มีสํวนรํวมมาก คือการที่นักศึกษาได๎ใช๎
พลังกาย และพลังจิต เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าต ารา การท ากิจกรรมนักศึกษาประเภทตํางๆ การท างาน
รํวมกับอาจารย์ เป็นต๎น ในทางตรงกันข๎ามนักศึกษาที่มีสํวนรํวมน๎อย คือ นักศึกษาที่ไมํสนใจศึกษา
เลําเรียน ไมํเข๎าช้ันเรียน ไมํท ากิจกรรมหรือเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ไมํท างานรํวมกับอาจารย์ เป็น
ต๎น การมีสํวนรํวมของนักศึกษายังมีอีกหลายรูปแบบ เชํน การอุทิศตนเอง การเข๎ารํวม และการเข๎า
ไปมีสํวนเกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ซ่ึงค าตําวงๆที่กลําวมาแล๎วได๎แสดงถึงพฤติกรรมของบุคคลทั้งส้ิน 

พฤติกรมการมีสํวนรํวมกิจกรรมของนักศึกษา (participation behavior) สังเกตได๎จากการมี
สํวนรํวมในการท ากิจกรรมนักศึกษาตํางๆที่จัดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประกอบด๎วยสมาชิกการเป็นคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรนักศึกษา การใช๎เวลาในการมีสํวน
รํวมในกิจกรรมชมรม และการมีพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกถึงการมีสํวนรํวมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาในลักษณะตํางๆ 

Chickering and Reiser (1993:143) กลําวไว๎วํา ปัจจัยที่จะสํงผลตํอการพัฒนาของนักศึกษา 
ได๎แกํสภาพความเป็นอยํู ส่ิงแวดล๎อม กลุํมเพื่อนความสัมพันธ์กับอาจารย์และการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักศึกษา ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ Astin (1991:114) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวมของนักศึกษา
กับกลุํมบุคคล และกิจกรรมนักศึกษาตํางๆในสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สํงเสริมการ
พัฒนานักศึกษาในด๎านตํางๆ 

สุชาดา วรกาญจน์ ( 2541:5) ได๎ศึกษาถึง การเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยแบํงลักษณะการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักศึกษาเป็น 2 กลุํมคือ ( 1) กลุํมที่ท ากิจกรรม
ในรูปแบบ และ( 2) กลุํมที่ท ากิจกรรมนอกรูปแบบ ซึ่งได๎จ าแนกการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาใน
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กิจกรรม 5 ประเภท คือ (1) กิจกรรมสํวนกลาง ( 2) กิจกรรมกีฬา ( 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ( 4) 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม และ ( 5) กิจกรรมวิชาการ จากการศึกษาการเข๎ารํวมกิจกรรมใน
รูปแบบนักศึกษาสํวนใหญํเข๎ารํวมกิจกรรมประเภทวิชาการ รองลงมาคือ กิจกรรมประเภทบ าเพ็ญ
ประโยชน์ สํวนการเข๎ารํวมกิจกรรมนอกรูปแบบนักศึกษาสํวนใหญํเข๎ารํวมกิจกรรมประเภทบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

สรุป พฤติกรรมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของนักศึกษานั้นจะท าให๎ได๎รับความร๎ู
ประสบการณ์ที่มีคุณคํามากมาย แตํบางคร้ังก็มิได๎หมายความวําจะได๎รับประสบการณ์ที่มีคุณคําแกํ
ตนเองเสมอไป บางคนท ากิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสียคนที่รักเพราะไมํร๎ูจักแบํงเวลา ไมํ
ร๎ูจักหน๎าที่หลักของความเป็นนักศึกษา คือ นักศึกษาบางคนแยกไมํออกวําการเรียนกับกิจกรรม
อะไรส าคัญกวํากัน บางคนก็เพลิดเพลินกับการท ากิจกรรมจนท าให๎การเรียนเสียหาย ซ่ึงใน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาแล๎ว การเรียนต๎องถือวํามีความส าคัญมากที่สุด และการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษาภายในสถาบันเป็นองค์ประกอบอยํางหนึ่งที่ชํวยสํงเสริม เติมเต็มให๎นักศึกษามี
คุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได๎ดีย่ิงขึ้น 
ระดับของการมีส่วนร่วม 
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได๎กลําวถึงระดับของการมีสํวนรํวมดาม หลักการทั่วไปวํา 
แบํงเป็น 5 ระดับ คือ 

             1. การมีสํวนรํวมเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
             2. การมีสํวนรํวมรับข๎อมูลขําวสาร 
             3. การมีสํวนรํวมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสํวนได๎เสีย  

โดยแบํงเป็น 3 กรณีแล๎วแตํกิจกรรมในตนอยํูในขั้นตอนใดตํอไปนี้ 
    3.1 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน๎อยกวําเจ๎าของโครงการ 

            3.2 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเทํากบเจ๎าของโครงการ 
            3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกวําเจ๎าของโครงการ 
           4. การสํวนรํวมท า คือรํวมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
            5. การมีสํวนรํวมสนับสนุน คืออาจไมํมีโอกาสรํวมท า แตํมีสํวนรํวมชํวยเหลือ  

ในด๎านอื่น ๆ 
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2.4 การประกันคุณภาพ 
ความหมายของการประกันคุณภาพ 
 คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบํงช้ีคุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศทางด๎านตํางๆ ทั้งด๎าน
การบริหารและด๎านวิชาการ โดยผํานกระบวนการผลิต เป็นระบบ ประกอบด๎วยปัจจัยน าเข๎า 
กระบวนการ และผลผลิตตามกรรมวิธี การวัดด๎วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ ( 2553) การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การสร๎างระบบและกลไกการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและ/หรือหนํวยงานต๎นสังกัด โดยหนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให๎มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอสภาสถาบัน หนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยตํอสาธารณชนเพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 เกษม วัฒนชัย ( 2541) ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรม 
หรือการปฏิบัติ หากได๎ด าเนินการตามระบบและแผนที่ได๎ก าหนดไว๎ จะท าให๎เกิดความเช่ือมั่นได๎วํา
จะได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่ประสงค์ 
 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ ( 2543) ให๎ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวํา 
หมายถึง กิจกรรมที่มีการท าเป็นระบบหรือมีการวางแผนไว๎เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นอยํางเหมาะสมวํา
ผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือบริการเป็นไปตามความต๎องการที่ระบุไว๎ 
 สรุปได๎วํา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะเป็นการ
สร๎างความมั่นใจให๎ผ๎ูรับบริการโดยตรง ได๎แกํ ผ๎ูเรียนและผ๎ูปกครอง และบริการทางอ๎อม ได๎แกํ 
สถานประกอบการ ประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวมวําการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ และท าให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนด  
ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ เพื่อท าให๎ศักยภาพที่มีอยํูในตัวคนได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มที่ ท าให๎เป็นคนที่รู๎จักคิดวิเคราะห์ร๎ูจักแก๎ไขปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ ร๎ูจัก
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เรียนรู๎ด๎วยตนเอง สามารถปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว มีคุณธรรม
จริยธรรม ร๎ูจักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยํูในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด๎วยการประกันคุณภายภายใน และระบบการประกันคุณภายภายนอก 
การประกันคุณภายภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หนํวยงานต๎นสังกัดที่มีหน๎าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากหนํวยงานภายนอก โดยบุคลากรจากภายนอก
สถานศึกษา หรือโดยหนํวยงานที่มีอ านาจได๎แตํงต้ังให๎คณะบุคคลดังกลําวเข๎ามาตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาดังกลําวตามที่ก าหนด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพ 

 
การวางแผนการประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
จุดเริ่มต้นของการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพเร่ิมต๎นที่ความพยายามของผ๎ูบริหาร ครูและผ๎ูเรียนในการปรับปรุงส่ิงที่
เป็นอยํูให๎ดีขึ้นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว๎รํวมกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ( base-line 
standards or bench marks) ให๎เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามวิสัยทัศน์ที่เป็นเกณฑ์สูงสุดที่ต๎องการไปให๎ถึง 
(Kie-mark) ภายใต๎เงื่อนไขทรัพยากร สังคมวัฒนธรรม เวลาและโอกาส โดยถือวําเป็นภารกิจประจ า
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ของวัฒนธรรมองค์การ จนกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ( Quality Culture) ขององค์การและ
สถานศึกษานั้นๆ 
 
หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่ 

1. การมีสํวนรํวม (Participation) โดยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย ( Stakeholders) กับ
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมด าเนินการ รํวมประเมิน 
และรํวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การเสริมสร๎างพลัง (Empowerment) โดยสร๎างความร๎ูทักษะ และความมั่นใจแกํผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสีย เพื่อสร๎างโอกาสให๎เกิดการมีสํวนรํวมอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การกระจายอ านาจ ( Decentralization) สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพให๎มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได๎อยํางเต็มที่ ตํอเมื่อสถานศึกษาเองต๎องมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะคิดและ
ตัดสินใจ ทั้งด๎านการบริหาร วิชาการ และการใช๎จํายงบประมาณ ซ่ึงสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต๎องการให๎มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาสูํสถานศึกษาและท๎องถิ่นให๎มากที่สุด 
 4. การสร๎างจิตส านึกความรับผิดชอบ ( Accountability) สถานศึกษาต๎องสร๎างให๎ทุกคนมี
ส านึกในหน๎าที่ของตนที่มีตํอการศึกษา เชํน หน๎าที่ของความเป็นพํอแมํ ครู เป็นต๎น นอกจากนี้ 
กระบวนการท างานและผลงานของสถานศึกษาแหํงนั้นต๎องสามารถตรวจสอบได๎ทุกเมื่อโดยสังคม
และประชาชน 
 5. การปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ( Continuous Quality Improvement) การตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับส าหรับใช๎ในการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
 
บทบาทของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาจะต๎องจัดให๎บุคลากรในสถานศึกษามีความพร๎อม โดยอาจด าเนินการ
ใน 3 เร่ือง คือ การสร๎างความตระหนัก การเสริมสร๎างความร๎ู และการก าหนดความรับผิดชอบดัง
รายละเอียดตํอไปนี้ 
 1.1 การสร๎างความตระหนัก ถึงคุณคําของการประกันคุณภาพภายในและการท างานเป็นทีม
ให๎กับบุคลากรซึ่งได๎แกํ ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน เกิดความตระหนักเห็นความส าคัญและ
ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช๎เทคนิควิธีดังนี้ 
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- สร๎างทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 - ให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมความคิด รํวม  
กันวางแผน และรํวมกันท างาน  
 - สร๎างมนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินงาน 
 - เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎เกิดขึ้นกับผ๎ูรํวมงาน มีภาวะผ๎ูน าทางวิชาการ 
 1.2 การสร๎างเสริมความร๎ูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
 - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให๎ทุกคนได๎เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ๎า
สามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นแกนน าได๎ ก็ควรมอบหมายให๎แกนน าเป็นผู๎รับผิดชอบ
ในเร่ืองนี้ 
 - ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ควรแบํงเป็นชํวงๆตามกิจกรรมที่ด าเนินการใน
แตํละชํวง ดังนี้ 
 ชํวงแรก เน๎นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ แล๎วเร่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการในแตํละปี จากนั้นให๎รํวมกันปฏิบัติจริงในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
 ชํวงที่ 2 เน๎นเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบและวางแผนการประเมิน การสร๎าง
เครื่องมือ จากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมข๎อมูลตามกรอบและแผนการประเมิน 
 ชํวงที่ 3 เน๎นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข๎อมูล การน าเสนอผลการประเมิน และการ
เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Study Report) โดยจัดประชุมปฏิบัติการหลังจากที่
บุคลากรมีการปฏิบัติงาน และมีการประเมินตนเองตามแผนไปแล๎วระยะหนึ่ง 
 1.3 การก าหนดความรับผิดชอบ โดยการแตํงตั้งคณะกรรมการ 
 - ผ๎ูบริหารมีความจ าเป็นที่จะต๎องแตํงตั้งคณะกรรมการ โดยมอบหมายให๎บุคลากรเข๎า
รํวมเป็นกรรมการ เพื่อชํวยจัดท าแผน ด าเนินการพัฒนา และประเมินคุณภาพ ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
งานที่รับผิดชอบตามภารกิจของตน 
 - การต้ังคณะกรรมการควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร๎างการบริหาร และให๎บุคลากร
รับผิดชอบในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานในภารกิจของตนเอง จะท าให๎ระบบการประกันคุณภาพภายใน
หลํอหลอมเข๎ากับการท างานตามภารกิจของบุคลากร ซ่ึงจะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ และมีความ
เช่ือมโยงกันในการพัฒนาคุณภาพด๎านตํางๆไมํวําจะเป็นด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ และด๎าน
ผ๎ูเรียน อันจะกํอให๎เกิดการพัฒนารอบด๎านครบทุกด๎าน 
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2. การศึกษาข้อมูล 
 ข๎อมูลสารสนเทศมีความส าคัญในการตัดสินใจด าเนินงานตํางๆ โดยเฉพาะอยํางย่ิงการ
วางแผนการศึกษาและการก าหนดนโยบาย ซ่ึงต๎องมีข๎อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต๎องครบถ๎วนและทันสมัย 
จึงจะชํวยในการวางแผน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจด าเนินการไปอยํางประสิทธิภาพ 
ส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานี้จะต๎องมีการศึกษาข๎อมูลสารสนเทศ เชํน 
 - ผลการด าเนินการและการประเมินตนเองในรอบปีที่ผํานมา 
 - นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 - ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตนเอง 
 - ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
3. การเตรียมระบบหรือแนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา
สถานศึกษาให๎เข๎าสูํมาตรฐาน ซึ่งประกอบด๎วย  
 - การก าหนดมาตรฐานด๎านผลผลิต ปัจจัย และกระบวนการ 
 - การพัฒนาเข๎าสูํมาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปัจจัยตํางๆ ที่สํงเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด๎วย 
 - การประเมินความก๎าวหน๎าของการจัดการศึกษา 
 - การติดตามและตรวจสอบจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 - การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
 3. การประเมินคุณภาพ ( Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยหนํวยงานที่ก ากับดูแลในเขตพื้นที่ และหนํวยงานต๎นสังกัดในสํวนกลาง ประกอบด๎วย 
 - การทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 - การประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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 ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ต๎องการโดยผ๎ูบริหารและครูใน
สถานศึกษารํวมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
 ระบบการประกันของสถานศึกษา ต๎องให๎หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร แบบ 
PDCA คือ 
 1.รํวมกันวางแผน (Plan) 
 2. รํวมกันปฏิบัติตามแผน (Do) 
 3. รํวมกันตรวจสอบ (Check) 
 4. รํวมกันปรับปรุง/น าไปใช๎ (Action) 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระบบครบวงจรแบบ PDCA 
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ตามแผน 
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หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
 หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได๎แกํ 
 1. จุดมุํงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารํวมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายที่ส าคัญอยํูที่การพัฒนาคุณภาพให๎เกิด
ขึ้นกับผ๎ูเรียน 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการ
ท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต๎องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่องเป็นระบบ 
มีความโปรํงใส และมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 
 3. การประกันคุณภาพเป็นหน๎าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมํวําจะเป็นผู๎บริหาร 
ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต๎องให๎ผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
ผ๎ูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชํวยกันคิด ชํวยกันท า ชํวยกันผลักดันให๎สถานศึกษามี
คุณภาพ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต๎องการของผ๎ูปกครอง สังคม 
และประเทศชาติ 
4. การด าเนินงานและการเขียนรายงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเร่ืองเดียวกับกระบวนการบริหารงานอยํางมีคุณภาพ
หรือวงจร PDCA ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานอยํูในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั่นเอง 
 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให๎เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
และการท างานจะต๎องค านึงถึงเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให๎ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน        
ซึ่งผ๎ูบริหารจะต๎องมีความตระหนักเข๎ามามีสํวนสํงเสริม สนับสนุน และรํวมคิดรํวมท า รวมทั้ง
จะต๎องมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต๎องได๎รับการเตรียมความพร๎อมให๎
มองเห็นคุณคํา และมีความร๎ู ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการอยําง
ตํอเนื่องรํวมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามและก ากับ
ดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบ 
 ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในควรมีการเตรียมการเพื่อสร๎างความพร๎อมให๎แกํ
บุคลากร และจัดให๎มีกลไกในการด าเนินงาน บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และผ๎ูเกี่ยวข๎องจึง
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รํวมกันวางแผน รํวมกันปฏิบัติ รํวมกันตรวจสอบ และรํวมกันปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานทั้งหมด ดังแผนภาพตํอไปนี้ 
  
4.1 ขั้นเตรียมการ 

เป็นการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรเพื่อสร๎างความตระหนัก พัฒนาความร๎ูและทักษะ
แตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
4.2 ขั้นการด าเนินการ 
 ประกอบด๎วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ 
ประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทุกฝ่ายจะต๎องด าเนินการรํวมกันในทุกขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดแตํละขั้นตอน ดังนี้  
 1.การวางแผน (Plan) 
 การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว๎ลํวงหน๎าเพื่อจะท างานให๎ส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนตํางๆ คือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสอดคล๎องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ ทั้งรายรับและ
รายจํายของสถานศึกษา  

ในการจัดท าแผนตํางๆนั้น ควรวางแผนการประเมินผลไปพร๎อมกันด๎วยเพื่อใช๎ก ากับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวําเป็นไปตามแผนเพียงใด โดยมีการต้ังเป้าหมาย วิธีการ รูปแบบ ในการ
รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล แผนการประเมินที่ดีควรสอดคล๎องเป็นสํวนหนึ่งของการท างาน ดังนั้น
โรงเรียนจึงมีขั้นตอนการวางแผน  
การก าหนดเป้าหมาย 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลกํอนการวางแผน ข๎อมูลตํางๆที่ควรวิเคราะห์ คือ 
- เป้าหมายหรือมาตรฐานหลักที่เป็นความต๎องการสํวนรวมของสังคมและประเทศชาติ 

   - สภาพเศรษฐกิจ สังคมของท๎องถิ่นและชุมชน ทั้งในด๎านสภาพทั่วไป ปัญหาความ
ต๎องการและแนวโน๎มการพัฒนา ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉพาะ 

- ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงภาพของสถานศึกษาตามความเป็นจริง ได๎แกํ 
สถิติข๎อมูลพื้นฐาน ความสามารถในด๎านตํางๆของสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาความ
สอดคล๎องขอข๎อมูลตํางๆ และการสังเคราะห์เพื่อประสานความต๎องการของฝ่ายตํางๆ 
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 3. การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายจะชํวยให๎การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยการต้ังประเด็นเพื่อพิจารณาความต๎องการในด๎านตํางๆ 
 4. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน คือการน าเป้าหมายที่มีลักษณะเป็น
ความคิดเชิงนามธรรมมาท าให๎เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะท าให๎
บรรลุเป้าหมายที่ต๎องการ รวมก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จให๎ชัดเจนด๎วย 
 5. การก าหนดระยะเวลา การก าหนดระยะเวลาจะชํวยให๎การท างานมีประสิทธิภาพ เพราะผ๎ู
ปฏิบัติจะได๎ทราบวํางานใดควรด าเนินการให๎เสร็จอยํางไร 
 6. การก าหนดงบประมาณควรคิดงบประมาณที่จะต๎องใช๎ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
รวมทั้งคําตอบแทน และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จะเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตํางๆ 
 7. การก าหนดผู๎รับผิดชอบการก าหนดผู๎รับผิดชอบที่เหมาะสม ในการด าเนินการแตํละ
ขั้นตอนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะชํวยให๎แผนดังกลําวสามารถด าเนินการให๎บรรลุเป้าหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 
 บุคลากรรํวมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท าไว๎ โดยในระหวํางการด าเนินงานต๎องมีการ
เรียนรู๎เพิ่มเติมตลอดเวลา และควรมุํงเน๎นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ควรด าเนินการ
ดังนี้ 
 - สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทุกคนท างานอยํางมีความสุข 
 - จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 - ก ากับติดตาม ( Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุํม รายฝ่าย เพื่อกระตุ๎นและ
สํงเสริมให๎มีการด าเนินงานตามแผน 
 - ให๎การนิเทศ ผ๎ูบริหารควรให๎การนิเทศ เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเอง และทักษะในด๎านตํางๆ 
 3. การตรวจสอบประเมินผล (Check)  
 การประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนา เพราะจะท าให๎ได๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับ ที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงการด าเนินงานที่ผํานมาวําบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ ต๎องมีการ
ปรับปรุงแก๎ไข โดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินที่มุํงเพื่อการพัฒนา ซ่ึงกิจกรรมที่
ต๎องด าเนินการประกอบด๎วย การวางกรอบการประเมิน การจัดหา/จัดท าเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
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 การวางกรอบการประเมินเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการประเมิน และควรเช่ือมโยง
กับเป้าหมายคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษาที่ระบุในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
 การจัดหา/จัดท าเคร่ืองมือ ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง ก าหนดเครื่องมือที่จะใช๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูล  
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
 1. การรวบรวมข๎อมูล 
 - ใช๎ข๎อมูลที่สถานศึกษามีอยํูแล๎ว 
 - เก็บข๎อมูลใหม ํ
  - เก็บจากหลายๆแหลํงเพื่อตรวจสอบความนําเช่ือถือชํวงเวลาที่เก็บข๎อมูล 
 - เก็บตามเวลาที่สอดคล๎องกับการท างานตามปกต ิ
 - ในชํวงเวลาเดียวกัน ไมํควรระดมเก็บข๎อมูลทุกอยํางพร๎อมกันจ านวนมากความ
ครอบคลุมของกลุํมเป้าหมาย 
 - ข๎อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นรายบุคคล ต๎องเก็บข๎อมูลทุกคน 
 - ข๎อมูลภาพรวมของสถานศึกษา หรือข๎อมูลจากผ๎ูปกครอง ชุมชน เก็บจากกลุํมตัวอยําง 
 2. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูล ผ๎ูรับผิดชอบรํวมกันพิจารณากรอบการวิเคราะห์ข๎อมูลแตํละ
ประเด็น และมีวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล เชํน 
 -การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
 - การวิเคราะห์ผ๎ูเรียนในภาพรวม การแปลความหมายข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ จะ
น ามาใช๎ประโยชน์ได๎ต๎องน ามาแปลข๎อมูลกํอน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
 3. การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 สถานศึกษาด าเนินการประเมินตามแผนที่ก าหนดไว๎แล๎ว ก็จะต๎องมีการตรวจสอบ
กระบวนการ และผลการประเมิน เชํน ด๎านความเหมาะสม ความถูกต๎อง และความนําเช่ือถือ โดย
ผ๎ูบริหารมีการตรวจสอบในระหวํางการนิเทศ และประชุมรํวมกับคณะกรรมการเพื่อให๎ค าปรึกษา
แนะน าในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพให๎มีประสิทธิภาพ 
 4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 
 - การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารและบุคลากร 
 - การวางแผนในระยะตํอไป 
 - การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 



 
 

50 

 เมื่อมีการด าเนินงานตามขั้นตอนตํางๆแล๎ว การประเมินผลการด าเนินงานก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ท าให๎ทราบวําการด าเนินงานในแตํละขั้นตอนมีปัญหา อุปสรรค จะมีการด าเนินการแก๎ไขปัญหา
และอุปสรรคนั้นๆอยํางไร ต๎องมีการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อปรับปรุง แก๎ไขปัญหาอุปสรรคไป
ด๎วย โดยเน๎นที่เปาหมายคือตัวนักเรียนเป็นส าคัญ 
4.3 ขั้นการเขียนรายงาน 
 เป็นขั้นที่จัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี หรือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ด าเนินการดังนี้ 
 -รวบรวมผลการด าเนินงานและประเมินตนเอง 
 - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
 - เขียนรายงาน 
5. ปัญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น มีปัญหาและ
อุปสรรคดังนี้ 
 1. บุคลากร/สถานศึกษา 
 - บุคลากรยังขาดความร๎ู ความเข๎าใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - บุคลากรไมํมีความร๎ูในการจัดท าเคร่ืองมือในการประเมิน 
 - บุคลากรไมํได๎ให๎ความรํวมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพอยํางเต็มที ่
 - ด๎านผ๎ูปกครอง และชุมชน ยังขาดความรํวมมือเทําที่ควร 
 - สถานศึกษายังเก็บข๎อมูลสารสนเทศไมํเป็นระบบ 
 - สถานศึกษาขาดการเก็บข๎อมูลที่เป็นจริง 
 2. งบประมาณ 
 - งบประมาณไมํเพียงพอ 
 - การจัดหาเครื่องมือการประเมินยังไมํทันสมัย 
 3. การด าเนินงาน 
 - การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไมํเป็นระบบ 
 - ขาดการวางแผนที่ดี 
 - ระยะเวลาในการประเมินไมํเหมาะสม กระช้ันชิด 
 4. การจัดท ารายงาน 
 - รูปเลํมของการรายงานไมํเป็นระบบและมีตัวอยํางที่เหมาะสม 
 ข๎อเสนอแนะ  
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 -จัดอบรมให๎ความร๎ูแกํบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน หรือผ๎ูที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทั้งหมด 
 - สร๎างความตระหนักและให๎เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ปรับปรุงระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยํูเสมอ 
 - จัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให๎เพียงพอ 
  
แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพ  
  ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได๎มีการพัฒนากันอยํูในขณะนี้  มีแนวคิดเพื่อ
สํงเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน
ดังนี้                
  1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให๎เข๎า
สูํมาตรฐาน                
  2) การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด                
  3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  โดยหนํวยงานที่ก ากับ
ดูแลในเขตพื้นที่ และหนํวยงานต๎นสังกัดในสํวนกลาง ซึ่งถึงแม๎จะเป็นบุคคลภายนอก แตํก็ยังถือวํา
เป็นการประเมินภายใน เพราะด าเนินการโดยหนํวยงานที่อยํูในสายการบริหารของสถานศึกษา  ซึ่ง
จะด าเนินการตรวจเย่ียมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ  ตามที่ก าหนดโดยหนํวยงานต๎นสังกัด 
เพื่อให๎ความชํวยเหลือ  และสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียม
ความพร๎อมกํอนรับการประเมินภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน  
  

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

 เอมอร ทัศนศร ( 2541) ศึกษาเร่ือง กิจกรรมนักศึกษาและการมีสํวนรํวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบวํา 1. ในปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาได๎ครอบคลุมทุกด๎าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย คือ ด๎านเป้าหมายของงาน ด๎านประเภทของกิจกรรมนักศึกษา และด๎านการ
บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา 2. กิจกรรมนักศึกษาประเภทชมรมกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 33 
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ชมรม และกิจกรรมตํางๆ จ านวน 54 กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นในปี
การศึกษา 2541 สามารถตอบสนองความต๎องการและความสนใจของนักศึกษา ซ่ึงการตอบสนอง
ของกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท อยํูในระดับปานกลาง 3. นักศึกษาสํวนมากเห็นวํากิจกรรมนักศึกษา
ประเภทชมรมกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 33 ชมรม และกิจกรรมตํางๆ จ านวน 54 กิจกรรม ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2541 มีความเพียงพอแกํความต๎องการของ
นักศึกษา 4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสํวนมากมีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2541 5. นักศึกษาได๎รับประโยชน์มากจากการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษาในฐานะสมาชิกสภานักศึกษา หรือ กรรมการบริหารองค์การบริหาร หรือ
กรรมการบริหารชมรมกิจกรรมนักศึกษา และได๎รับประโยชน์ปานกลางจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษา ในฐานะสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษา และการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆที่องค์การบริหาร 
และ/หรือชมรมกิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้น 
  สุนทร   ปราบเขต  (2547) ศึกษาเร่ือง การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในกิจกรรมนักศึกษา :
กรณีศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวํา 1. นักศึกษามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษามากที่สุดในด๎านศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือ ด๎านกีฬา ด๎านจริยธรรม ด๎าน
วิชาการและด๎านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวํา 
นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมอยํูในระดับปานกลาง  2. การเปรียบเทียบระดับการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษา สรุปได๎ดังนี้  2.1 นักศึกษาที่มีเพศตํางกันมีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาในด๎าน
กีฬา ด๎านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมทุกด๎านตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สํวน
ด๎านกีฬาไมํตํางกัน 2.2 นักศึกษาที่มีอายุตํางกันมีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาในด๎านวิชาการ ด๎าน
บ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านจริยธรรม และโดยภาพรวมทุกด๎าน
ตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05 สํวนด๎านกีฬา ไมํตํางกัน  2.3  นักศึกษาที่มีภูมิล าเนา 
อาชีพของผ๎ูปกครองและรายได๎ตํอเดือนตํางกัน มีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาไมํ
ตํางกัน  2.4 นักศึกษาที่ได๎รับทราบขําวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด๎านกีฬา ด๎านบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรืออาสาพัฒนาและศิลปวัฒนธรรม มีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาทั้งรายด๎านและโดย
ภาพรวมไมํตํางกัน และนักศึกษาที่ได๎รับทราบขําวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด๎านวิชาการ มีสํวน
รํวมในกิจกรรมนักศึกษาในด๎านวิชาการ ด๎านจริยธรรม และโดยภาพรวมตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนในด๎านกีฬา ด๎านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนาและด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมไมํตํางกัน สํวนนักศึกษาที่ได๎รับทราบขําวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม นักศึกษาด๎าน
จริยธรรม มีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาในด๎านวิชาการ ด๎านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา 
และด๎านจริยธรรม มีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาในด๎านวิชาการ ด๎านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสา
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พัฒนา และด๎านจริยธรรมและโดยภาพรวมทุกด๎านตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สํวนด๎านกีฬาและด๎านศิลปวัฒนธรรมไมํแตกตํางกัน  2.5 นักศึกษาที่มีความต๎องการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมนักศึกษาตํางกัน มีสํวนรํวมในกิจกรรมทั้งรายด๎านและโดยภาพรวมทุกด๎านตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  2.6 นักศึกษาที่มีระดับความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ตํางกัน มีสํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาทั้งรายด๎านและโดยภาพรวมทุกด๎านไมํตํางกัน  2.7 นักศึกษา
ที่มีระดับการเห็นคุณคําหรือประโยชน์ที่ได๎รับจากการมีสํวนรํวมใน กิจกรรมนักศึกษาตํางกัน มี
สํวนรํวมในกิจกรรมนักศึกษาทั้งรายด๎านและโดยภาพรวมทุกด๎านตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  

 นิพนธ์ กาญจนกุล (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการวิจัยพบวํา ระดับการมีสํวนรํวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด๎าน  อยํูในระดับปานกลาง  นักศึกษามีสํวนรํวมกับกิจกรรมที่
นักศึกษาสนใจและมีเวลาวํางตรงกับเวลาจัดกิจกรรม  นอกจากนี้การมีสํวนรํวมยังขึ้นอยํูกับการ
สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎าน
นักศึกษาและปัจจัยด๎านสถาบัน  กับการมีสํวนรํวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พบวํา  ปัจจัยด๎านนักศึกษา ได๎แกํ ด๎านเจตคติตํอกิจกรรมนักศึกษา  ด๎านที่พักอาศัยและด๎านรายได๎ 
และปัจจัยด๎านสถาบัน ได๎แกํ  ด๎านลักษณะของการจัดกิจกรรม ด๎านนโยบายและกฎระเบียบของ
สถาบัน  และด๎านการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยสะดวกสามารถท านายการมีสํวนรํวม
กิจกรรมนักศึกษาได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    ปณิดา จ๎อยทองมูล  (2552) ศึกษาเร่ือง ความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการวิจัยพบวํา เพศของนักศึกษา ระดับช้ันปี
ของนักศึกษา ภูมิล าเนาของนักศึกษา อาชีพผ๎ูปกครองของนักศึกษา และระดับผลการเรียนของ
นักศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ด๎านวิชาการ ด๎าน
กีฬา ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ และด๎านนักศึกษาสัมพันธ์ ที่
ระดับนัยส าคัญ .05 นักศึกษาที่อยํูตํางคณะกัน มีความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวม
กิจกรรมนักศึกษา ด๎านวิชาการ ด๎านกีฬา ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และด๎านนักศึกษาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 รายได๎ผ๎ูปกครองของนักศึกษา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ด๎านวิชาการ ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ด๎านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ แตํมีความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรม
นักศึกษาด๎านกีฬา และด๎านนักศึกษาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 การพักอาศัยของนักศึกษา ไมํมี
ความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา ด๎านวิชาการ ด๎านกีฬา ด๎านพัฒนา
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สังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ แตํมีความสัมพันธ์กับความต๎องการในการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และด๎านนักศึกษาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการ

นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นการศึกษาตัวแปรอิสระ ได๎แกํ เพศ ระดับช้ันปี และกลุํมการเรียน 
ซึ่งมีผลตํอตัวแปรตาม การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ 4 ด๎าน คือ  P  = Plan 
คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได๎ก าหนดขึ้น  D = Do คือ การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแผนงานที่ได๎เขียนไว๎อยํางเป็นระบบและมีความตํอเนื่อง  C = Check คือ การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในแตํลํะขั้นตอนของแผนงานวํามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลง
แก๎ไขแผนงานในขั้นตอนใด  A = Action คือ การปรับปรุงแก๎ไขสํวนที่มีปัญหา หรือถ๎าไมํมีปัญหา
ใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได๎ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช๎ในการท างานครั้งตํอไป                                                                                 

  

ตัวแปรอิสระ (Independent variable)                                 ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) ระดับช้ันปี 
3) กลุํมการเรียน 
 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
ขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
1)   P การวางแผน 
2)   D ปฏิบัติ 
3)   C ตรวจสอบ 
4)  A ปรับปรุงและด าเนินการให๎   
เหมาะสม 



 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 

 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 การศึกษา  เร่ือง  “การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ” ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ( Survey Research) โดยมีวิธีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

        1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( Documentary Study) ได้แก่  เอกสาร
ทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย เป็นต้น 

              2. ศึกษาภาคสนาม (Field  Study) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
   

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะ
นิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,903 คน (งานทะเบียนและวัดผล, 29 ธันวามคม 2554) 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจิและ
มอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  341 คน จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามคณะและตามช้ันปี โดยการเทียบสัดส่วนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  341 คน ดัง
ตารางที่ 1 และใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อสุ่มตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่ม
อีกครั้งหนึ่ง 

สูตรการค านวณ   n = T×
N

P  

  เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะ 
        T = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
        P = จ านวนประชากรในแต่ละคณะ 
        N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที่ 3.1   การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะและช้ันป ี
 

คณะ จ านวนประชากร 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นปี 

1 2 3 4 

บริหารธุรกิจ 1,969 231 58 58 58 57 
บัญชี 549 64 16 16 16 16 
นิติศาสตร์ 125 15 4 4 4 3 
นิเทศศาสตร์ 129 15 4 4 4 3 
วิทยาศาสตร์และ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

131 16 7 7 2 
 

- 
 

รวม 2,903 341 89 89 84 79 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดย
ผู้วิจัยท าการ Try out แบบสอบถามจ านวน  30 ชุด กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับชั้นปีที่  4 
เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้สูตรสัมประสิทธธ์ิแอลฟา ( Alpha coefficient) 
ได้ค่า .9793 ค่า  ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงใช้ได้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
            ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ 
ช้ันปี คณะ และกลุ่มการเรียน 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 

1)   P การวางแผน 
2)   D ปฏิบัติ 
3)   C ตรวจสอบ 
4)   A ด าเนินการให้เหมาะสม 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใน ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale)  
ลักษณะของค าถามในแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 



 
 

57 

5  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากกว่า 80 %  
 4 หมายถึง มีส่วนร่วม 60 – 79 % 
 3 หมายถึง มีส่วนร่วม 40 – 59 %  
 2  หมายถึง  มีส่วนร่วม 25 – 39 % 
 1 หมายถึง  มีส่วนร่วม น้อยกว่า 25 % 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็น
ข้อค าถามปลายเปิด   
  
   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ให้ตรงตามเนื้อหา  และท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  โดยกระท าการแจกแบบสอบถามทันทีใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลรวมทั้งส้ิน 1 เดือน (กรกฎาคม พ.ศ.2555) 
 ตารางที่ 3.2   แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ข้อค าถามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา ค่า Alpha if Item Deleted 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 

1. มีส่วนร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน .9787 
2. มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม .9787 
3. มีส่วนร่วมจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย .9799 
4. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน .9797 
5. มีส่วนร่วมในการก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม         .9794 
6. มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณ         .9778 
7. มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย         .9781 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน (Do) 
8. มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนท างานอย่างมี
ความสุข 

.9779 

9. มีส่วนร่วมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

.9780 

10. มีส่วนร่วมก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตาม
แผน 

.9781 

11.  มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน .9782 
12. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม .9777 
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ข้อค าถามการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา ค่า Alpha if Item Deleted 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล (Check) 
13. มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล .9783 
14. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล .9780 
15. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ข้อมูลการประเมินผล .9778 
16. มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุที่ท าให้กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

.9778 

การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 
17. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม .9781 
18. มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อที่ใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

.9779 

19. มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ .9786 
20. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 

.9779 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
21. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ .9778 
22. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ .9785 
23. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม .9787 
24. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  .9784 
25. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม .9784 

 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 

   1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ไปแจกให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยใช้การ
สุ่มแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนตามเวลาที่ก าหนด  
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนตามเวลาที่ก าหนด 
 2. เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป    
และใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) คือ 
        1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษา 

 1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation) ใช้ในการ
หาค่าเฉลี่ยน้ าหนักการมีส่วนร่วมของประชากรจากข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  
Scale)   
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 
        2.1 ใช้ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมระหว่างเพศ 
           2.2 ใช้ค่า One way ANOVA ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบ การ
มีส่วนร่วมระหว่างช้ันปี และกลุ่มการเรียน 

  เกณฑ์การแปลความหมาย  พิจารณาค่ าสถิติของค าตอบ  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน
เป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p 190) ซึ่งแบ่ง
การวัดดังนี้  
เกณฑ์ในการวัด 
  

 เกณฑ์ในการวัด  4.50-5.00  หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด 
 เกณฑ์ในการวัด  3.50-4.49  หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
 เกณฑ์ในการวัด  2.50-3.49  หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง  
 เกณฑ์ในการวัด  1.50-2.49  หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 

 เกณฑ์ในการวัด  1.00-1.49  หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
การทดสอบสมมติฐานการศึกษา  ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ โดยแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ 

PDCA 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ 

PDCA จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีที่
ศึกษา คณะที่ศึกษา กลุ่มการเรียนที่ศึกษา โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ผลการศึกษามีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 142 41.60 
หญิง 199 58.40 

รวม 341 100 

 
 จากตาราง ที่ 4.1 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 และเพศชาย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 
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ตารางที่ 4.2 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษา 

ระดับช้ันปีที่ศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ปีที่ 1 89 26.10 
ปีที่ 2  89 26.10 
ปีที่ 3 84 24.60 
ปีที่ 4 79 23.20 

รวม 341 100 

 
 จากตาราง ที่ 4.2 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ระดับช้ันปีที่ศึกษาที่ 1  และระดับช้ันปีที่ศึกษาที่ 2   จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 2 6.10 เท่ากัน
รองลงมาได้แก่ ระดับช้ันปีที่ศึกษาที่ 3  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24. 60 และระดับช้ันปีที่ศึกษา
ที่ 4 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะที่ศึกษา 

คณะที่ศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ 231 67.70 
บัญช ี 64 18.80 
นิเทศศาสตร์ 15 4.40 
นิติศาสตร์ 15 4.40 
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 16 4.70 

รวม 341 100 

 
 จากตาราง ที่ 4.3 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 6 7.70 รองลงมาได้แก่ คณะบัญชี จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.80 คณะวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 1 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.40 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มการเรียนที่ศึกษา 

กลุ่มการเรียนที่ศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

รอบปกติ 134 39.30 
รอบค่ า 99 29.00 
รอบเสาร์ - อาทิตย์ 108 31.70 

รวม 335 100 

 
 จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการ
เรียนที่ศึกษารอบปกติ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมาได้แก่ รอบเสาร์ - อาทิตย์ 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 และรอบค่ า จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจร
คุณภาพ PDCA 
  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที ่4.5 – 4.13  
 

ตารางที่ 4.5 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
(n=341) 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.23 0.78 ปานกลาง 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3.38 0.88 ปานกลาง 
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล 3.29 0.95 ปานกลาง 
4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 3.33 0.90 ปานกลาง 
5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.53 0.90 มาก 
ภาพรวม 3.35 0.79 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 4.5 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
พบว่า นักศึกษามี ส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( X = 3.35 
และ S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมในระดับมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วม
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ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ( X = 3.53 และ S.D. = 0.90) ส่วนด้านที่มี ส่วนร่วมในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ( X = 3.38 และ S.D. = 0.88) การมีส่วนร่วม
ในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( X = 3.33 และ S.D. = 0.90) การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบประเมินผล ( X = 3.29 และ S.D. = 0.95) และการมีส่วนร่วมในการวางแผน ( X = 3.23 
และ S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน (Plan) 
  

(n=341) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. มีส่วนร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน 3.33 0.87 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม  3.26 0.88 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย 3.23 0.91 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 3.23 0.93 ปานกลาง 
5. มีส่วนร่วมในการก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 3.22 0.94 ปานกลาง 
6. มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณ  
7. มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย                               

3.14 
3.18 

1.00 
0.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.23 0.78 ปานกลาง 

    

 จากตารางที่ 4.6 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  
( X = 3.23 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมใน ระดับปานกลางในทุกข้อ  
ได้แก่ มีส่วนร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน ( X = 3.33 และ S.D. = 0.87) มีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม  ( X = 3.26 และ S.D. = 0.88) มีส่วนร่วมจัดอันดับความส าคัญ
ของเป้าหมาย  และมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ( X = 3.23 และ S.D. = 0.91 
และ 0.93) มีส่วนร่วมในการก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ( X = 3.22 และ S.D. = 0.94) มีส่วน
ร่วมในการก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ( X = 3.18 และ S.D. = 0.93) และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดงบประมาณ ( X = 3.14 และ S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน (Do) 

(n=341) 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนท างาน
อย่างมีความสุข 

3.50 1.01 ปานกลาง 

2. มีส่วนร่วมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.42 0.98 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไป
ตามแผน 

3.35 0.98 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
5. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม 

3.32 
3.32 

0.98 
1.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.88 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 4.7 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน  พบว่า มีระดับ การมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ( X = 3.38 และ S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
ทุกข้อ ได้แก่  มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข ( X = 3.50 
และ S.D. = 1.01) มีส่วนร่วมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ( X = 3.42 และ S.D. = 0.98) มีส่วนร่วมก ากับติดตามการด าเนินงานแต่
ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผน( X = 3.35 และ S.D. = 0.98) มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม  ( X = 3.32 และ S.D. = 0.98 และ 
1.00)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

 (n=341) 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล 3.30 0.99 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล 3.31 1.03 ปานกลาง 
3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ข้อมูลการประเมินผล 
4. มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุท่ีท าให้กิจกรรมไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

3.31 
3.26 

1.10 
1.10 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.29 0.95 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล  พบว่า มีระดับ การมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง ( X = 3.29 และ S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ข้อมูลการประเมินผล  ( X = 3.31 และ S.D. = 1.03 และ 1.10) มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผล  ( X = 3.30 และ S.D. = 0.99) และมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุที่ท าให้กิจกรรมไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ( X = 3.26 และ S.D. = 1.10) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.9 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการมีส่วนร่วม
ในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 

(n=341) 

การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม 3.42 1.01 ปานกลาง 
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อท่ีใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 

3.23 0.96 ปานกลาง 

3. มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 3.33 0.98 ปานกลาง 
4. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

3.34 1.02 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.33 0.90 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 4.9 แสดงระดับ การมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  พบว่า มีระดับ การมีส่วนร่วม โดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  ( X = 3.33 และ S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วน
ร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม  ( X = 
3.42 และ S.D. = 1.01) มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป ( X = 3.34 และ S.D. = 1.02)  มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ  ( X = 3.33 และ S.D. = 0.98) 
มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อที่ใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม  ( X = 3.23 และ S.D. = 
0.96) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 ระดับ การมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 (n=341) 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความหมาย 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 3.53 0.99 มาก 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3.52 0.97 มาก 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.53 
3.53 
3.55 

1.02 
0.99 
1.00 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.53 0.90 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มีระดับ การมีส่วนร่วม โดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์มาก ( X = 3.53 และ S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วม ใน
ระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ( X = 3.55 และ S.D. = 1.00)  กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม ( X = 3.53 และ S.D. = 0.99 และ 1.02) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ( X = 
3.53 และ S.D. = .99) และกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  ( X = 3.52 และ S.D. = 0.97) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในข้ันตอนวงจรคุณภาพ 
PDCA จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา    
 ผู้ วิจัย วิเคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา และกลุ่มการเรียน   โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 
 
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  
PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  PDCA ที่ไม่
แตกต่างกัน 
H1:   นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศ ชาย มีส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  PDCA มากกว่า
นักศึกษาเพศหญิง 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดย Independent t-test ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็น
อิสระกัน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อ Sig (2-tailed) 
น้อยกว่า .05  ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
 จ าแนกตามเพศ 

(n=341) 

การมีส่วนร่วม 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.18 0.75 3.26 0.80 -1.013 .312 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3.47 0.92 3.32 0.85 1.516 .131 
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผล 

3.36 0.97 3.25 0.94 1.023 .307 

4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน 

3.48 0.87 3.23 0.91 2.526  .012* 

5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
6. การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 

3.60 
 

3.41 

0.93 
 

0.77 

3.48 
 

3.31 

0.87 
 

0.80 

1.137 
 

1.550 

.256 
 

.088 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง ที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วม ของนักศึกษา ในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมี ส่วนร่วมโดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับรายข้อพบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน โดยเพศชายมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานมากกว่าเพศหญิง 
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สมมติฐานที่ 2  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี ระดับช้ันปีที่ศึกษา ต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอน
วงจรคุณภาพ PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีระดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  
PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน 
H1:  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี ระดับช้ันปีที่ศึกษา ต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  
PDCA ที่แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยใช้  One -Way Anova ใช้กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สาม
กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระกัน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน  ก็ต่อเมื่อ Sig (2-
tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
 จ าแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษา 

                                                                                                                                                                                   (n= 341 ) 

การมีส่วนร่วม 
 
          ปีท่ี 1          ปีท่ี 2     ปีท่ี 3    ปีท่ี 4  

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.26 0.87 3.15 0.68 3.14 0.72 3.37 0.83 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน 

3.38 0.98 3.24 0.83 3.32 0.87 3.61 0.79 

3. การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบประเมินผล 

3.28 1.05 3.22 0.92 3.22 0.91 3.47 0.91 

4. การมีส่วนร่วมในการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงงาน 
5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.34 
 

3.55 

1.00 
 

0.97 
 

3.19 
 

3.42 

0.90 
 

0.89 

3.26 
 

3.53 

0.87 
 

0.86 

3.56 
 

3.64 

0.78 
 

0.87 

6. การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม           3.36        0.90          3.24        0.77         3.29          0.73         3.53       0.73 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอน
วงจรคุณภาพ PDCA จ าแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษา 

(n=341) 

การมีส่วนร่วม 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 2.896 3 .965 1.584 .193 
 ภายในกลุ่ม 205.352 337 .609   
 รวม 208.248 340    
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน 

ระหว่างกลุ่ม 6.130 3 2.043 2.653 .049* 

 ภายในกลุ่ม 259.543 337 .770   
 รวม 265.672 340    
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 3.208 3 1.069 1.172 .321 

 ภายในกลุ่ม 307.548 337 .913   
 รวม 310.755 340    
4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.364 3 2.121 2.627 .050* 

 ภายในกลุ่ม 272.146 337 .808   
 รวม 278.510 340    
5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.060 3 .687 .841 .472 

 ภายในกลุ่ม 275.255 337 .817   
 รวม 277.314 340    
6. การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม           ระหว่างกลุ่ม 3.795 3 1.265 2.015 .112 
 ภายในกลุ่ม 211.623 337 .628   
 รวม 215.418 340    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง ที่ 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA จ าแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ระดับช้ันปีที่ศึกษาแตกต่างกัน โดย
ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส าหรับรายข้อพบว่า  มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน และด้านการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
 ผู้ วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบเพื่อหาว่าระดับการศึกษาคู่ใดที่มีความแตกต่างกันด้วยวิธี  
LSD 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA  
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน จ าแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษาเป็นรายคู่ 

 (n=341) 

การมีส่วนร่วม ระดับชั้นปีท่ีศึกษา X  1 2 3 4 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน 

1.ปีท่ี1 3.38 -    

2.ปีท่ี2 3.24 -.15 -   

3.ปีท่ี3 3.32 -.07 .08 -  

4.ปีท่ี4 3.61  .22 .37* .29* - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง ที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน จ าแนกตาม
ระดับช้ันปีที่ศึกษา เป็นรายคู่  โดยวิธีLSD พบว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับช้ัน
ปีที่ 4 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนมากกว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ 2 และกลุ่มระดับช้ันปีที่ 3  
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ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA  
ด้านการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน จ าแนกตามระดับชั้นปีที่ศึกษา 
เป็นรายคู่ 

 (n=341) 

การมีส่วนร่วม ระดับชั้นปีท่ีศึกษา X  1 2 3 4 

การมีส่วนร่วมในการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงงาน 

1.ปีท่ี1 3.34 -    

2.ปีท่ี2 3.19 -.15 -   

3.ปีท่ี3 3.26 -.08 .07 -  

4.ปีท่ี4 3.56 .22 .37* .30* - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง ที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน จ าแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีLSD พบว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ศึกษาต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
จ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับช้ันปีที่ 4 มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานมากกว่า
กลุ่มระดับช้ันปีที่ 2 และกลุ่มระดับช้ันปีที่ 3  
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สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี กลุ่มการเรียนที่แตก ต่างกัน  มีส่วนร่วมในขั้นตอน
วงจรคุณภาพ PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี กลุ่มการเรียน ต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  

PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน 
H1:  นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี กลุ่มการเรียน ต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ  

PDCA ที่แตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยใช้  One -Way Anova ใช้กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สาม

กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระกัน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน  ก็ต่อเมื่อ Sig (2-
tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
 จ าแนกตามกลุ่มการเรียน 

                                                                                                                                                                                           (n= 341) 

การมีส่วนร่วม 

กลุ่มการเรียน 

        รอบปกติ                         รอบค่ า                   รอบ-เสาร์  อาทิตย์ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.41 0.76 3.04 0.80 3.18 0.74 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3.39 0.84 3.51 0.94 3.26 0.87 
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผล 

3.32 0.88 3.44 1.04 3.13 0.94 

4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน 
5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3.36 
 

3.61 

0.84 
 

0.91 

3.43 
 

3.54 

0.99 
 

0.96 

3.19 
 

3.43 

0.87 
 

0.83 

6. การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม           3.42 0.75 3.39 0.85 3.24 0.77 
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ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอน
วงจรคุณภาพ PDCA จ าแนกตามกลุ่มการเรียน 

  (n=341) 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 7.963 2 3.982 6.719 .001* 
 ภายในกลุ่ม 200.285 338 .593   
 รวม 208.248 340    
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ระหว่างกลุ่ม 3.378 2 1.689 2.176 .115 
 ภายในกลุ่ม 262.295 338 .776   
 รวม 265.672 340    
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 5.013 2 2.506 2.771 .064 

 ภายในกลุ่ม 305.743 338 .905   
 รวม 310.755 340    
4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน 

ระหว่างกลุ่ม 3.199 2 1.600 1.964 .142 

 ภายในกลุ่ม 275.311 338 .815   
 รวม 278.510 340    
5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.957 2 .979 1.201 .302 

 ภายในกลุ่ม 275.357 338 .815   
 รวม 277.314 340    
6. การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.129 2 1.064 1.687 .187 
 ภายในกลุ่ม 213.289 338 .631   
 รวม 215.418 340    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตารางที่ 4.17  แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA จ าแนกตามกลุ่มการเรียน  พบว่า นักศึกษาที่ มีกลุ่มการเรียน แตกต่างกัน มี ส่วนร่วม
ของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
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 ผู้ วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบเพื่อหาว่าระดับการศึกษาคู่ใดที่มีความแตกต่างกันด้วยวิธี
LSD 
 
ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA  
การมีส่วนร่วมในการวางแผน  จ าแนกตามกลุ่มการเรียน เป็นรายคู่ 

(n=341) 

      
 

 จากตาราง ที่ 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการวางแผน จ าแนกตามกลุ่มการ
เรียน ที่ศึกษา เป็นรายคู่  โดยวิธี LSD พบว่ากลุ่มการเรียนรอบต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มการเรียนรอบปกติ มีส่วน
ร่วมในการวางแผนมากกว่ากลุ่มการเรียนรอบค่ า และกลุ่มการเรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 

 

การมีส่วนร่วม กลุ่มการเรียน X  รอบปกติ รอบค่ า 
รอบเสาร์-
อาทิตย์ 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 1.รอบปกติ 
2.รอบค่ า 
3.รอบเสาร-์อาทิตย์ 

3.41 
3.04 
3.18 

- 
-.36* 

    -.23* 

 
- 

.14 

 
 
- 



บทที่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
       การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษ าการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงาน
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล การมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี  ได้แก่ เพศ  ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และกลุ่ม
การเรียนที่ศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

       5.1.1  ข้อมูลเกี่ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 341 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 มีระดับช้ันปีที่ศึกษาอยู่ในปีที่ 1 และระดับช้ันปีที่ 2 จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 และ
ศึกษาอยู่ในกลุ่มการเรียนรอบปกติ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30  

5.1.2  ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
 ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ระดับมาก 1 
ด้าน คือ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 4 
ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ตามล าดับ 
 

 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ในภาพรวมนักศึกษามีส่วนร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ 
PDCA การมีส่วนร่วมในการวางแผน  อยู่ในระดับ ปานกลาง  โดยนักศึกษา มีส่วนร่วมศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผนมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดกิจกรรม  และมีส่วนร่วมจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย  และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ตามล าดับ  
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 2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในภาพรวมนักศึกษามีส่วนร่วมในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับ ปานกลาง  โดยนักศึกษา มีส่วน
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา 
คือ มีส่วนร่วมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผน ตามล าดับ   
 3)  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวมนักศึกษามีส่วนร่วมในขั้นตอน
วงจรคุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล  อยู่ในระดับ ปานกลาง  โดย
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ข้อมูล
การประเมินผล มากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผล  ตามล าดับ 
 4) การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ในภาพรวมนักศึกษามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม มากที่สุดเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ  มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ตามล าดับ 
 5)  การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวมนักศึกษามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ ในระดับมาก 
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 

        5.1.3  การทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
สรุปผลได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีเพศต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ  PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน  พบว่า นักศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มี ส่วนร่วมในขั้นตอนวงจร
คุณภาพ  PDCA ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบรายด้าน
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน โดยเพศชายมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงงานมากกว่าเพศหญิง 
 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มีระดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่ระดับช้ันปีที่ศึกษาแตกต่างกัน โดย
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ภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส าหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน  และ
การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับช้ันปีที่ 4 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนมากกว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ 2 และกลุ่มระดับช้ันปีที่ 3 และเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานเป็นรายคู่  พบว่า
กลุ่มระดับช้ันปีที่ศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับช้ันปีที่ 4 มีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงานมากกว่ากลุ่มระดับช้ันปีที่ 2 และกลุ่มระดับช้ันปีที่ 3  
 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี กลุ่มการเรียนที่แตก ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ที่ไม่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มการเรียนแตกต่างกัน มี ส่วน
ร่วมในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ านวน 1 ข้อ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน เมื่อท าการทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่  พบว่า  นักศึกษา
กลุ่มการเรียนรอบปกติ มีส่วนร่วมในการวางแผน มากกว่านักศึกษากลุ่มการเรียนรอบค่ า  และกลุ่ม
การเรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  

5.2  อภิปรายผล 

        จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

5.2.1 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มี ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ กาญจ นกุล ( 2548) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจและมีเวลาว่างตรงกับเวลาจัดกิจกรรม  
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  จากผล
การศึกษาผู้วิจัย จึงขอน าเสนอการอภิปรายผล การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพ
งานกิจการนักศึกษาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน จากการ วิจัยพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยนักศึกษามีส่วนร่วมด้านการ มีส่วนร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อน
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การวางแผน  แสวง รัตนมงคลมาศ ( 2542) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่ามี 2 ส่วน คือ 
ด้านความคิด และก าหนดนโยบาย และด้านการท า หรือด าเนินการตามนโยบาย ซ่ึงการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนนั้นถือว่าอยู่ในด้านของการมีส่วนร่วมโดยใช้ความคิดเพื่อก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ส่วนร่วม อยู่ในระดั บปานกลาง  โดย นักศึกษา มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุก
คนท างานอย่างมีความสุข อเล็กซานเดอร์ แอสติน (Alexander W. Astin, 1984)  กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนักศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนี้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาของ Chickering 
โดย ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2542) ได้น ามากล่าวสรุปไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาจะช่วย
ให้นักศึกษาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมั่นคง สามารถน าไปใช้เป็นแม่บทในการวางแผนและ
การพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ มีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง  โดย นักศึกษา มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินผล จากแนวความคิดของ อคิน รพีพัฒน์ (2527) ได้สรุปว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1.รูปแบบการมีส่วนร่วม 2. การค้นหาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการประเมินผลงาน กิจกรรมการพัฒนาการ
ลงทุนในกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล 
สามารถน ามาปรับใช้ได้กับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตรวจสอบประเมินผลในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการประเมินผลนั้นถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะ
ท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซ่ึงกิจกรรมที่ต้องด าเนินการประกอบด้วย การวางกรอบ
การประเมิน การจัดหา/จัดท าเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมาย และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

  4. การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์มีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง  โดย นักศึกษา มีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม ( Erwin,1976) (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม , 2545) ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมไว้ว่า คือ  กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ  แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็ง
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ขันของ บุคคล  แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ  
ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้ทราบว่าการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ โดยที่จะต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคไปด้วย โดยเน้นที่เป้าหมายคือตัวนักศึกษาเป็นส าคัญ  
 5. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก  โดยนักศึกษา มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร ทัศนศร ( 2541) ศึกษา
เร่ือง กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่วนมากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น โดยนักศึกษา มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  ปราบเขต  (2547) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรม
นักศึกษา :กรณีศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษามากที่สุดในด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากมีความสนใจใน
เร่ืองของการแสดงออกทางการแสดง ดนตรี ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ส าเนา 
ขจรศิลป์ ( 2538) กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ และสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดง กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมดนตรี กิจกรรม
วรรณศิลป์  
  
 

5.2.2 เมื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในรายด้าน จ าแนกตามตัวแปรผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราช
พฤกษ์ จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม นักศึกษาเพศชาย มีส่วนร่วมมาก กว่านักศึกษาเพศหญิง
เพราะนักศึกษาเพศชายมักชอบเข้าร่วมท ากิจกรรม ประกอบกับนักศึกษาเพศชายชอบการรวมกลุ่ม
กันในการท ากิจกรรมเพื่อให้ที่ยอมรับของสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร   ปราบเขต  
(2547) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนักศึกษา :กรณีศึกษา วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาใน
ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมทุกด้านต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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2. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราช
พฤกษ์ จ าแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 มีส่วนร่วมมากกว่า
นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 เพราะนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 4 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับสูงสุดของช้ันปี จึงมีโอกาสในการเป็นคณะกรรมการ ประธานชมรม หรือเป็นผู้ด าเนินการใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่านักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิดา 
จ้อยทองมูล  (2552) ศึกษาเร่ือง ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่พบว่า ระดับช้ันปีของนักศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
พัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราช
พฤกษ์ จ าแนกตาม กลุ่มการเรียน  พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มการเรียนรอบปกติ มี
ส่วนร่วมมากกว่านักศึกษารอบค่ า และรอบเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากนักศึกษาในรอบปกติจะมีเวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่านักศึกษารอบค่ า และรอบเสาร์ -อาทิตย์ ซ่ึงต้องท างานควบคู่ไป
กับการเรียน ด้วยเหตุที่ว่าการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนักศึกษานั้นมักจะเป็นการใช้เวลา
นอกเหนือไปจากช่ัวโมงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี ตันสกุล ( 2538) ที่ได้ให้
ความหมายกิจกรรมนิสิตนักศึกษาว่า กิจกรรมนิสิตนักศึกษานั้นหมายถึงกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาได้
ร่วมกันกระท า เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ในหลักสูตร ไม่มีหน่วยกิตและนิสิตนักศึกษาท าด้วย
ความสมัครใจ  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

       5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน  การมีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผล  การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา พบว่านักศึกษามีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก  1 ด้าน และในระดับปานกลาง 4 ด้าน ดังนั้นฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึง
ควรมีมาตรการหรือวิธีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือ  ฝ่าย
กิจการนักศึกษาควรให้นักศึกษา ซ่ึงอาจเป็นคณะกรรมการนักศึกษาที่จัดกิจกรรมได้มีส่วนร่วมใน
การร่วมประชุมก าหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า เพื่อให้
งบประมาณมีความเหมาะสมตรงกับลักษณะของกิจกรรม และตามความต้องการของนักศึกษา 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่สิ่งที่ควรปรับปรุง 
คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ โดยการจดบันทึกปัญหา
หรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน และน าปัญหาที่พบน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้รู้จัก
การติดตามการด าเนินงาน และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 การมีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่สิ่งที่ควรปรับปรุง 
คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล โดยอาจ
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแจกแบบประเมินผล และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการร่วมประชุมก าหนด
หัวข้อที่ใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากนักศึกษาซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะท าให้การจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไปประสบความส าเร็จและเป็นไปตามที่
นักศึกษาต้องการ 
 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แต่สิ่งที่ควร
ปรับปรุง คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทางวิทยาลัยเปิดสอนใน 3 กลุ่มการเรียน ซึ่งนักศึกษาในกลุ่มการเรียน
รอบค่ า และกลุ่มการเรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าเรียน เวลาว่างพักผ่อน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย ดังนั้นนักศึกษาในกลุ่มการเรียนดังกล่าวจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดของวันและเวลาดังกล่าว ดังนั้น
ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรหารูปแบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษากลุ่มการเรียนรอบค่ า และรอบเสาร์ -
อาทิตย์ โดยให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาที่ท าการศึกษาในกลุ่มการเรียนรอบดังกล่าว 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

      1) ควรศึกษา บทบาทของคณะกรรมการนักศึกษาที่มีต่อการประกันคุณภาพ
สถาบันการศึกษาเอกชน ภาพรวมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล       
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     2) ควรศึกษา ความรู้ การรับรู้ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่มีต่อการประกันคุณภาพ
งานกิจกรรมนักศึกษา สถาบันการศึกษา เอกชน ภาพรวมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล   
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เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้วยผู้วิจัย  ได้จัดท าแบบสอบถาม “การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ”   ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของงาน
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนั้น จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน และ
ชัดเจน 
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน 
         ผู้จัดท า  
....................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  
 
1.เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
 
2.ระดับช้ันปีที่ศึกษา 
  (1) ปีที่ 1  (2) ปีที่ 2  
  
  (3) ปีที่ 3  (4) ปีที่ 4 
 
3.คณะที่ศึกษา 
  (1) คณะบริหารธุรกิจ  (2) คณะบัญชี  (3) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
  (4) คณะนิติศาสตร์  (5) คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
 
4.กลุ่มการเรียนที่ศึกษา 
  (1) กลุ่มปกติ  (2) กลุ่มค่ า  (3) กลุ่มเสาร์ - อาทิตย์ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา  

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 
1. มีส่วนร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน      

2. มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม      

3. มีส่วนร่วมจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย      

4. มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน      

5. มีส่วนร่วมในการก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม      

6. มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณ      

7. มีส่วนร่วมในการก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย      

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน (Do) 

8. มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนท างาน
อย่างมีความสุข 

     

9. มีส่วนร่วมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

10. มีส่วนร่วมก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้
เป็นไปตามแผน 

     

11.  มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน      

12. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัด
กิจกรรม 

     

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

13. มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล      

14. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล      

15. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ข้อมูลการประเมินผล      

16. มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุที่ท าให้กิจกรรมไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
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การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานกิจกรรมนักศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 

17. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 

     

18. มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อที่ใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

     

19. มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ      

20. มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

     

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

21. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

     

22. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ      

23. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม      

24. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม       

25. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................  
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 

 


