
                                                          

 
 

 การมีส่วนร่วมและความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจันทร์ 

โดย 
 นางสาวกมลรัตน์  หนูสว ี

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาวทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2553

ลขิสิทธิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การมีส่วนร่วมและความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวกมลรัตน์  หนูสว ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาวทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2553 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



PARTICIPATION AND THEIR NEED FOR HEALTH PROMOTION ACTIVITIES  

OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS AT SILPAKORN UNIVERSITY 

SANAMCHANDRA PALACE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

By 
Kamonrat  Nhusawi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF SCIENCES 

Program of Social and Health System Management 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหก้ารคน้ควา้อิสระเรือง “ การมีส่วนร่วมและ
ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ ” เสนอโดย นางสาวกมลรัตน์  หนูสวี เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
 
 

……........................................................... 
                                                                                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 เภสชักรหญิง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร 
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (เภสชักร อาจารย ์ดร.สุรสิทธิ ลอ้จิตรอาํนวย) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (เภสชักรหญิง อาจารย ์ดร.วารณี  บุญช่วยเหลือ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (เภสชักรหญิง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร) 
............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ง 

51358301 : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
คาํสาํคญั : การมีส่วนร่วม / ความตอ้งการ
 กมลรัตน์  หนูสวี : การมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ระดับ    
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ  
ไมตรีมิตร.   หนา้.

 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เก็บขอ้มูลจากนกัศึกษา จาํนวน           

 คน เครืองมือทีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ และ            
ค่าไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.03 ศึกษาชนัปีที 1 (29.12%)  ศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (33.51%)  มีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy Game มากทีสุด (88.66%) 
Mini Sport นอ้ยทีสุด (30.93%)  ความตอ้งการดา้นศิลปวฒันธรรมตอ้งการงานศิลปะภายในคณะ (88.40%) ดา้นกีฬาฯ
ตอ้งการกีฬาแบดมินตนั (93.56%) ดา้นวิชาการสุขภาพตอ้งการสือ เทคโนโลยสีารสนเทศเกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
(91.49%) ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ตอ้งการการออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ( 93.56%) ดา้นกิจกรรมนนัทนาการ
และบนัเทิงตอ้งการใหมี้การแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา (98.71%) ตอ้งการใหมี้สนามกีฬาในร่ม (99.74%) 
บุคลากรช่วยแนะนําเกียวกับเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ (92.27%)     และมีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์            
การส่งเสริมสุขภาพ (91.49%) ตามลาํดบั การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (p < 0.05) ระหว่าง เพศ  และชนัปี โดยนกัศึกษาชายมีส่วนร่วมในกีฬา Mini sport มากกกว่า ( . %) 
นกัศึกษาชนัปีที  มีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy Game  มิวสิคอวอร์ดและกิจกรรมของหน่วยอนามยัมากกว่าชนัปี      
อืน ๆ เท่ากบั 95.58%  72.57% 69.91% และ . % ตามลาํดบั ความตอ้งการกิจกรรมฯมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p < .05) ระหวา่ง เพศ ชนัปี และคณะวิชา  โดยเพศชายและหญิงตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที
ต่างกนั เช่น นกัศึกษาหญิงตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิค . % ดนตรีไทย 86.10%  และนาฏศิลป์ไทย . % 
นกัศึกษาชายตอ้งการ กีฬาเทนนิส . % ฟุตบอล . % วอลเลยบ์อล . % ฟุตซอล . %  และเซปักตระกร้อ

. %  ตามลาํดบั ส่วนชนัปีต่างกนัตอ้งการกิจกรรมดา้นกีฬา ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ต่างกนั เช่น ชนัปีที  ตอ้งการ
กีฬาเตน้แอโรบิกมากทีสุด . % ชนัปีที  ตอ้งการกีฬาว่ายนาํ .  % และชนัปีที  ตอ้งการกีฬาบาสเกตบอล 

. % นกัศึกษาชนัปีที  ตอ้งการกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  เรืองการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดมากทีสุด . % 
คณะวิชากลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอ้งการกิจกรรมกีฬา ลีลาศ ฟุตซอล และเซปักตระกร้อมากกว่ากลุ่ม      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที . %, . % และ . % ตามลาํดบั นกัศึกษาชนัปีที  ตอ้งการบุคลากรช่วย
แนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรม 96.55% ซึงแตกต่างจากชนัปีอืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที p < .05  
 ผลการศึกษา สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นกัศึกษาและวางแผนการส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 การวิจยัฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี จากความกรุณาให้คาํปรึกษาและความช่วยเหลือจาก 
เภสัชกรหญิง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ผกามาศ  ไมตรีมิตร  ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระมาโดยตลอด    
ขอขอบคุณเภสัชกร อาจารย ์ดร.สุรสิทธิ  ลอ้จิตรอาํนวย      และเภสัชกรหญิง  อาจารย ์ดร.วารณี    
บุญช่วยเหลือ คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ      
ทาํใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยงิขึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.นงนุช  โรจนเลิศ    คุณสรกิจ  โศภิตกุล   และเภสัชกรหญิง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผกามาศ  ไมตรีมิตร  ทีใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา 
(Content Validity) และภาษาทีใช ้ ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทวัไปของแบบสอบถาม  
เพือปรับปรุงแกไ้ข ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอขอบคุณ นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ทุกท่านทีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพือรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา จนทาํใหก้ารวิจยัครังนีสาํเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ บิดา-มารดา ทีคอยอบรมเลียงดูเป็นอย่าดี รวมทังสนับสนุนด้าน        
การเรียน และเป็นกาํลงัใจดว้ยดีในทุก ๆ เรืองมาโดยตลอด 
 สุดทา้ยนี ผูเ้ขียนขอบคุณผูเ้กียวขอ้งท่านอืน ๆ และขออภยัทีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ ณ ทีนี 
ทีใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนจนการวิจยันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (Statement and Significance of the Problems) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีกาํลงัพฒันา สภาพการดาํรงชีวิตของคนในสังคมไทยได้
เปลียนแปลงไปจากอดีตมีการพฒันาแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ เพมิมากขึน ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีการศึกษา เป็นตน้ ในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ จาํเป็นตอ้งอาศยัประชากรทีมี
คุณภาพ  รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดดงักล่าว  จึงไดก้าํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - )  ในส่วนที  ทีว่าการเปลียนแปลงของบริบทการพฒันาใน
กระแสโลกาภิวฒัน์ สถานะและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในบทที  ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 การพฒันาคนทีมีคุณภาพ คือ มีสุขภาพหรือสุขภาวะทีดี ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ ตามแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 
Charter) ใหค้าํนิยาม “การส่งเสริมสุขภาพ” (Health Promotion) ว่าเป็นกระบวนการเพิมสมรรถนะ
ใหบุ้คคลมีความสามารถในการควบคุมดูแลใหสุ้ขภาพตนเองดีขึน  ถา้สุขภาพสมบูรณ์ดีทงักายและ
ใจไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ ชีวิตก็พร้อมทีจะต่อสู้กบัทุกอยา่ง และสุขภาพทีดียงัเป็นปัจจยัทีสาํคญัอยา่งยงิ
ต่อการศึกษาทุกระดบัเป็นพืนฐานในการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ ซึง พวงรัตน์  บุญญานุรักษ ์
(  :  ) ไดก้ล่าวสนบัสนุนไวว้่า  การจดัการศึกษาทุกระดบัเป็นสือกลางสาํคญัในการพฒันาสุขภาพ
ทีดี 
 การศึกษาเป็นสิงหนึงทีสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที   พ.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการ (  : ) ได้ให้ความหมายของการศึกษา 
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้       
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ          
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และปัจจยัเกือหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  
 สถาบนัการศึกษาจึงมีความสําคญัต่อประชากร สังคมและประเทศชาติ เป็นแหล่ง
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการพฒันาคนและประเทศโดยมีภารกิจ
หลกัอยูภ่ายใตห้ลกัการพืนฐาน  ประการ คือ การปฏิบติัภารกิจอุดมศึกษาเพือการกระจายโอกาส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

และความเสมอภาค (Equity) การปฏิบติัภารกิจอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
การปฏิบติัภารกิจอุดมศึกษาทีมีคุณภาพและความเป็นเลิศ (Excellency) (ทบวงมหาวิทยาลยั  : 
- )  

 มหาวิทยาลยัศิลปากร ถือกาํเนิดจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมในสังกดักรมศิลปากร 
ตงัอยู่วงัท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.  ได้รับการยกฐานะขึนเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในปี พ.ศ.  มหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาไปยงัพระราชวงั       
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม เรียกว่า วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และปัจจุบนัไดข้ยายไปที
จงัหวดัเพชรบุรี เรียกว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การถ่ายทอดและ
พฒันาความเจริญกา้วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพชนัสูง พร้อมทงัเสริมสร้างสติปัญญาความคิด 
และความรู้สึกรับผดิชอบใหแ้ก่บุคคล ตลอดจนทาํนุบาํรุงและเสริมสร้างศิลปวฒันธรรม หน่วยงาน
ทีรับผดิชอบเกียวกบัการจดักิจกรรมนกัศึกษา คือ กองกิจการนกัศึกษา ทีมุ่งพฒันาการเป็นผูน้าํและ
ศูนยก์ลางการส่งเสริมคุณธรรมและการเรียนรู้งานกิจการนกัศึกษา พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะ
บณัฑิตทีพึงประสงคข์องสังคม จดับริการและสวสัดิการเพือใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
และพฒันาตนเอง บทบาทสําคญัในการจดักิจกรรมในทุกแง่มุมของชีวิต (แผนงานกองกิจการ
นกัศึกษา ปีการศึกษา -  : )    
 กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิงในการพฒันาคุณสมบติั เสริมสร้าง
บุคลิกลกัษณะ และสมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดขึนในตวันิสิตนกัศึกษานอกเหนือจากการฟังคาํ
บรรยายในชนัเรียน เพือทีจะไดท้าํใหส้าํเร็จเป็นบณัฑิตทีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ความสามารถ มี
วิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรม และสุขภาพพลานามยัแขง็แรง หรืออีกนยัหนึงก็คือ 
เป็นบณัฑิตทีมีความสมบูรณ์ทงัดา้นสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ  (อาทร  ชนเห็นชอบ  : , 
อา้งถึงใน วีระศกัดิ   ศรีปูณะ  : ) ส่วนในเรืองความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิต
นกัศึกษานนั จากการศึกษาความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปรากฏผลว่ากิจกรรมกีฬาและสุขภาพอนัดบัสาม ไดแ้ก่ กิจกรรมทางวิชาการ แต่กิจกรรมทีจดั     
มากทีสุด  คือ   กิจกรรมกีฬาและสุขภาพซึงไม่สอดคลอ้งกนั   (ธีระ  นทีวุฒิกุล  : - )       
การประเมินผลโครงการอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตนักศึกษา  ปีงบประมาณ   ของ
ทบวงมหาวิทยาลยั พบวา่ โครงการดงักล่าวช่วยใหนิ้สิตนกัศึกษามีการพฒันาดา้นต่าง ๆ ขึนจากเดิม 
และยงัสอดคลอ้งกบัทศันะในทางบวกของประชาชน และเจา้หนา้ทีในทอ้งถินทีมีต่อนิสิตนกัศึกษา
ในโครงการอีกดว้ย  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดบัอุดมศึกษาจึงจดัในรูปกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพดี  หรือช่วยแกไ้ขเมือนกัศึกษามีปัญหาทงัดา้นสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ซึงเป็นภารกิจหนึงของหน่วยอนามยัทีจะตอ้งให้บริการแก่นกัศึกษา ไดแ้ก่ การป้องกนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

โรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล-การปฐมพยาบาลเบืองตน้ เพือพฒันาคุณภาพชีวิต
นกัศึกษา เพราะถา้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืองทงัการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้
โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษากจ็ะทาํใหน้กัศึกษามีการพฒันาตนเอง พฒันาการเรียน และพฒันา
ความรู้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ทีจะเป็นบุคลากรทีดีไดต่้อไปในสงัคม 

 ดังนัน ผูว้ิจัยจึงเห็นความจําเป็นของการสํารวจการมีส่วนร่วมและความต้องการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เพือสามารถนาํ
ขอ้มูลไปใชว้างแผนส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพของนกัศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการทีแทจ้ริงและ   
มีประสิทธิภาพยงิขึน 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
 1. เพือศึกษาการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ 
 2. เพือศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ 
 

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be Tested) 
 1. นักศึกษาเพศชายและหญิงมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แตกต่างกนั 
 . นกัศึกษาแต่ละคณะมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กนั 
 3. นกัศึกษาแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กนั 
 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
 งานวิจยัครังนีศึกษาในนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึงกาํลงัศึกษาทีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ในภาคปกติปีการศึกษา  ทุกชนัปี จาํนวน 8 คณะ คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมณัฑนศิลป์  คณะอกัษรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาํนวน 12,156 คน  (กองบริการการศึกษา 2) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

คาํจํากดัความทใีช้ในการศึกษา (Definition) 
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง กิจใด ๆ ทีจดัการขึนอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือใช้

กิจกรรมในการพฒันาสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสุขภาพ กิจกรรม/โครงการเกียวกบัสุขภาพ  
การเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี การบาํเพญ็ประโยชน ์
 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง  การปฏิบัติทีส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล       
สภาพสงัคม และสิงแวดลอ้ม เพือเสริมสร้างใหมี้สุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตทีดี 
 การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาดว้ยความสมคัรใจทีมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ หรือหน่วยงาน
เอกชนจดัขึน 
 ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ความมุ่งมนัปรารถนาทีจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา และมุ่งทีจะขอรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  
พระราชวงัสนามจนัทร์ 
  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที    กรอบแนวคิดทีใชใ้นการศึกษา : การมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริม 
     สุขภาพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
. ดา้นกิจกรรมศิลปวฒันธรรม 
. ดา้นกิจกรรมกีฬาและการออกกาํลงักาย 
. ดา้นวชิาการสุขภาพ 
. ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

5. ดา้นนนัทนาการและบนัเทิง 
. ดา้นการใชบ้ริการกิจกรรมสุขภาพ 

7. ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสุขภาพ 
8. ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก (มหาวทิยาลยั) 

. ดา้นการเป็นผูด้าํเนินงานกิจกรรม 
. ช่วงเวลาทีเหมาะสมในการทาํกิจกรรม 

การมส่ีวนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
. ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
. ดา้นกิจกรรมจากชมรมในมหาวิทยาลยั 

      ข้อมูลทวัไป
          . เพศ 
          . คณะ
          . ชนัปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 . เป็นแหล่งขอ้มูลด้านการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
 . เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 
 1.  การส่งเสริมสุขภาพ 
  1.1  ความหมายของสุขภาพ 
  1.2  ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
  1.3  กลยทุธ์การส่งเสริมสุขภาพ 
  1.4  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 2.  การมีส่วนร่วม 
  2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2.2  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความตอ้งการ 
  .  ทฤษฎีเกียวกบัความตอ้งการตามลาํดบัขนัของ Maslow 
  3.2 ทฤษฎี อี.อาร์.จี ของ Alderfer 
 . กิจกรรมนกัศึกษา 
  4.1  ความหมายของการจดักิจกรรมนกัศึกษา  
  4.2  ประเภทของการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  4.3  ปรัชญาของการจดักิจกรรมนกัศึกษา  
  4.4  นโยบายของการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  4.5  วตัถุประสงคค์วามสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษา 
       4.6  ขอบข่ายการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
       4.7  ความสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษา 
 5.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

1.  การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

 1.1  ความหมายของสุขภาพ 

  สุขภาพ คือ ความสมบูรณ์ทงั ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทีเชือมโยง      
ซึงกนัและ กนัอย่างแบ่งแยกไม่ได ้  การขาดความสมดุลในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึง     
ยอ่มส่งผลต่อองคป์ระกอบอืน ๆ เสมอ การดาํรงภาวะสุขภาพแบบองคร์วม จึงตอ้งคาํนึงถึง          
การผสมผสานกลยทุธ์ทีจะคงความสมดุลในทุกองคป์ระกอบ โดยจะครอบคลุมถึงการดาํเนินชีวิต  
ทีเหมาะสมของบุคคลเป็นสาํคญั สุขภาพ เป็นการเรียกการกล่าวถึงลกัษณะของการไม่เป็นโรค 
สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา)          
หากสมบูรณ์อยา่งสมดุลแลว้กจ็ะเขา้สู่ทีเรียกวา่สุขภาวะ (ประเวศ วะสี 2543) 
  องคป์ระกอบของสุขภาพองคร์วม มี 4 มิติ ไดแ้ก่ 
  1.1.1  มิติทางกาย (Physical Dimension) เป็นมิติทางร่างกายทีสมบูรณ์ แขง็แรง
ปราศจากโรค หรือความเจบ็ป่วย   มีปัจจยัองคป์ระกอบทงัดา้น  อาหาร สิงแวดลอ้ม  ทีอยูอ่าศยั    
ปัจจยัเกือหนุนทาง เศรษฐกิจทีเพียงพอ และส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
  1.1.2  มิติทางจิตใจ (Psychological Dimension) เป็นมิติทีบุคคลมีสภาวะทางจิตใจ
ทีแจ่ม ใส ปลอดโปร่ง ไม่มีความกงัวล มีความสุข มีเมตตา และ ลดความเห็นแก่ตวั 
  1.1.3  มิติทางสงัคม (Social Dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว สังคม และ
ชุมชน โดยชุมชน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึงกนัและกนั สังคมมีความเป็นอยูที่เอืออาทร  
เสมอภาค มีความยติุ ธรรม และมีระบบบริการทีดีและทวัถึง 
  1.1.4  มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) เป็นความผาสุก ทีเกิดจากจิต
สมัผสักบัสิงทีมี บุคคลยดึมนัและเคารพสูงสุด ทาํใหเ้กิดความหวงั ความเชือมนัศรัทธา มีการปฏิบติั
ในสิงทีดีงาม ดว้ยความมีเมตตา กรุณา ไม่เห็นแก่ตวั มีความเสียสละ และยนิดีในการทีไดม้องเห็น
ความสุขหรือความสาํเร็จของบุคคลอืน ทงันีสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกิดขึนเมือบุคคลมีความ
หลุดพน้จากตวัเอง (Self Transcending) 
  มิติสุขภาพองคร์วมทงั 4 มิติ ซึงถือเป็นสุขภาวะจะมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนั  
โดยสุขภาวะ ทางจิตวิญญาณจะเป็นมิติทีสาํคญัทีบูรณาการความเป็นองคร์วมของ  กาย จิต และ
สังคมของบุคคล และชุมชนใหส้อดประสานเขา้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั จิตวิญญาณเป็นสิงสาํคญั
ของสุขภาพทีจะยดึ กุมสุขภาวะในมิติอืน ๆ ใหป้รับตวัประสานกนัอยา่งครอบคลุมและครบถว้น  
ทงัในระดบัปัจเจกบุคคล และชุมชน หากขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษยจ์ะไม่พบความสุขที
แทจ้ริง ขาดความสมบูรณ์ในตนเอง มีความรู้สึกบกพร่อง หากมีความพร้อมถึงสิงอนัมีคุณค่าสูงสุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ก็จะมีความสุขหรือสุขภาวะที ดีไดแ้มว้่าจะบกพร่องทางกาย เช่นมีความพิการ หรือเป็นโรคเรือรัง
หรือร้ายแรง 
 1.2  ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 

  Saigado (1984 : 9) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง กิจกรรมทางสิงแวดลอ้มสังคม 
การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ นนัทนาการ และอืน ๆ ทีประกอบขึนเพือยงัผลใหเ้งือนไขชีวิตทีเอือ
ต่อสุขภาพ และป้องกนัการเกิดโรคในบุคคลและกลุ่มบุคคล 
  องคก์ารอนามยัโลก (1986 : 12-13) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง กระบวนการที
ประชาชนสามารถเพิมความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพใหบ้รรลุถึงความสมบูรณ์ 
จิตใจ สังคม กลุ่มชุมชน และบุคคลตอ้งเขา้ใจรู้ปัญหาความอยากได ้ความตอ้งการ และการปรับตวั 
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมและธรรมชาติ 
  Donnell (1991 : 99) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง ผลรวมของการสนบัสนุน
ทางดา้นการศึกษา และการสนบัสนุนดา้นสิงแวดลอ้ม เพือให้เกิดผลทางกระทาํ/ปฏิบติั และ
สถานการณ์ของการดาํรงชีวิตทีจะก่อใหเ้กิดสภาวะสุขภาพทีสมบูรณ์ 
  Green and Kreuter (1991 : บทคดัยอ่) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถึง ผลรวมของ
การสนบัสนุนทางดา้นการศึกษา (Educational supports) และการสนบัสนุนดา้นสิงแวดลอ้ม
(Environmental Supports) เพือให้เกิดผลทางการกระทาํ/ปฏิบติั (Action) และสภาพการณ์
(Conditions) ของการดาํรงชีวิตทีจะก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพทีสมบูรณ์ การกระทาํ/ปฏิบติันัน     
อาจเป็นของบุคคล และชุมชน ผูก้าํหนดนโยบาย นายจา้ง ครู/กลุ่มบุคคลอืน ๆ ซึงกระทาํ/ปฏิบติั
เหล่านนัมีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม 
  เพนเดอร์ (Pender 1996 : 12) กล่าวว่าการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทียกระดบัและเพิมความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคลให้มี   
สุขภาพดี (Well-being) และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเพิมระดบัความผาสุก เพือนาํไปสู่สุขภาพดี
ของบุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม (Healthy People) เนน้พฤติกรรมของบุคคลทีปฏิบติัเพือ
ส่งเสริมสุขภาพดี 
  กฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) ไดใ้ห้นิยามคาํว่า การสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion)  หมายถึง  กระบวนการเพิมสมรรถนะให้คนเรามีความสามารถในการ
ควบคุมดูแลให้สุขภาพตนเองดีขึน สุขภาพเป็นคาํทีมีความหมายทางบวกเน้นหนักทีทรัพยากร
บุคคลและสงัคม เช่นเดียวกนักบัสมรรถนะ ต่าง ๆ ของร่างกาย ดงันนัการสร้างเสริมสุขภาพจึงมิใช่ 
ความรับผดิชอบขององคก์รในภาคสุขภาพเพียงเท่านนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  ประเวศ วะสี (2541 : 24) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพ เป็นยทุธ์ศาสตร์ทีสาํคญั
ทีสุดในการปฏิรูประบบสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย การทีสังคมมีจิตสาํนึกหรือ
จินตนาการใหม่ในเรืองสุขภาพและเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนโรงเรียน สถานทีทาํงาน ระบบบริการสังคม สือมวลชน ตลอดจนนโยบาย อาจเรียก
กระบวนการนีว่า การส่งเสริมสุขภาพสาํหรับคนทงัมวล (Health Promotion for All) คนทงัมวล
ส่งเสริมสุขภาพ (All for Health Promotion) หรือคนทงัมวลมีสุขภาพดี (Good Health for All)  
  วิฑูรย ์  อึงประพนัธ์ (2541 : 95) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพคือ กระบวนการใน  
การเพิมสมรรถนะให้ประชาชนมีความสามารถควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้ดีขึน 
สภาวะพืนฐานและทรัพยากรสาํหรับสุขภาพ ไดแ้ก่ สันติภาพ ทีอยูอ่าศยั การศึกษา อาหาร รายได ้
ระบบสิงแวดลอ้มทีมงัคง ทรัพยากรทียงัยนื และความเป็นธรรมของสงัคม 
  ปณิธาน หล่อเลิศวิทย ์(2541 : 30) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)    
ถือวา่เป็นการสาธารณสุขแนวใหม่ (New Public Health) เป็นการพฒันาทีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 ทีเนน้การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึงเป็นกระบวนการทางสังคมและการเมืองทีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทงัในระดบัทีมุ่งเพิมทกัษะ
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ไปถึงกิจกรรมระดบัชุมชน และระดบัการรวมพลงั 
ทางสังคม เพือเปลียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ แ ละสิงแวดลอ้มทีเป็นปัจจยัใน
การกาํหนดสุขภาพของคนในสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเพิมความ
เขม้แข็งของชุมชน อาจกล่าวไดว้่าการส่งเสริมสุขภาพ มีแนวคิดทีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
ประชาธิปไตย และแนวโนน้ของโลกปัจจุบนัทีมุ่งสร้างเสริมความเขม้แขง็ของปัจเจกบุคคล และ
การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในชะตาชีวิตของตนเองไปสู่องคก์รชุมชนและพฒันา
แบบแผนความร่วมมือในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ในลกัษณะของหุ้นส่วนหรือภาคีทีมีส่วนร่วม
รับผดิชอบอยา่งเสมอภาคและสมานฉนัท ์
  จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนทางสังคมและ
การเมือง ทีสาํคญัในการพฒันาหรือปฏิรูปสุขภาพ เป็นทงักระบวนการและเป้าหมายในการดูแล
สุขภาพทีเนน้ทงับุคคล ครอบครัว และชุมชน เนน้ทีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ความเสมอภาคและ
การมีส่วนร่วม ทีเพิมทกัษะความสามารถในการควบคุมดูแลและพฒันาสุขภาพของปัจเจกบุคคลให้
ดีขึน เพือควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลใหเ้กิดจิตสาํนึกและพฤติกรรมสุขภาพในเชิงบวก ส่งผล
ให้เกิดการเปลียนแปลงหรือปรับครรลองชีวิตตนเองให้เขา้กับสภาวะสังคม เศรษฐกิจและ
สิงแวดลอ้ม ทงัยงัช่วยพฒันาความสามารถของปัจเจกบุคคล กลุ่มองคก์ร ชุมชน ในการดาํเนิน
กิจกรรมดา้นสุขภาพทีนาํไปสู่การมีสุขภาวะทีสมบูรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 1.3  กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ (กฎบตัรออตตาวา) มี 3 ประการ คือ 
  1.3.1  การชีนาํดา้นสุขภาพ (Advocacy) 
   การชีนําด้านสุขภาพ สุขภาพเป็นทรัพยากรสําคญัประการหนึงของ           
การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่วนบุคคล รวมทงัเป็นมิติทีสาํคญัประการหนึงของคุณภาพ
ชีวิต ปัจจยัต่าง ๆ ทงัทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม พฤติกรรม และชีววิทยา 
สามารถ มีผลทงัสนับสนุนและทางบนัทอนต่อสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมุ่งทีจะช่วยให้
เงือนไขเหล่านีเป็นไปในทางสนบัสนุนโดยการชีนาํเรืองสุขภาพ 
  1.3.2  การเพิมความสามารถ (Enabling) 
   การเพิมความสามารถให้ทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดด้านสุขภาพ         
การเสริมสุขภาพมุ่งไปทีการบรรลุความเสมอภาคทางสุขภาพ การกระทาํเพือส่งเสริมสุขภาพมี
จุดมุ่งหมายเพือลดขอ้แตกต่างทางสภาวะสุขภาพในปัจจุบนั และสร้างความมนัใจว่าทุกคนมีโอกาส
เขา้ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ทีเท่าเทียมกนั เพือเพิมความสามารถของทุกคนใหมี้สุขภาพทีดีทีสุดเท่าทีเขา
จะทาํได ้ ซึงรวมถึงการมีรากฐานทีมนัคงภายใตสิ้งแวดลอ้มทีเอืออาํนวย การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ทกัษะการดาํรงชีวิต และโอกาสต่าง ๆ ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกทีถูกสุขลกัษณะ คนเราไม่ว่า
ชายหรือหญิงจะไม่บรรลุถึงศกัยภาพดา้นสุขภาพดีทีสุดได ้ ถา้เขาสามารถควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ซึง
เป็นตวักาํหนดสภาวะสุขภาพของตนเอง 
  1.3.3  การไกล่เกลีย (Mediating) 
   การไกล่เกลีย ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทีแตกต่างกนัในสังคม เพือจุด      
มุ่ง หมายดา้นสุขภาพ ปัจจยักาํหนดและความคาดหวงัเกียวกบัสุขภาพไม่อาจใหค้วามมนัใจไดโ้ดย
องคก์รในภาคสุขภาพโดยลาํพงัเท่านนั ทีสาํคญัยงิไปกว่านนั คือ งานส่งเสริมสุขภาพจาํเป็นตอ้ง
อาศยักิจกรรมอนัเกิดจากความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
องคก์รภาค อาสาสมคัร องคก์รภาคสังคม และเศรษฐกิจอืน ๆ องคก์รเอกชน องคก์รภาคทอ้งถิน
ภาคอุตสาหกรรม และสือมวลชน คนทุกเพศวยั และสาขาอาชีพจะตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งทงัในระดบั 
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสังคมอืน ๆ รวมบุคคลดา้นสุขภาพ         
มีหน้าทีหลักเป็นตัวกลางด้านสุขภาพไกล่เกลียกลุ่มผลประโยชน์ทีแตกต่างกันในสังคมเพือ
จุดมุ่งหมายดา้นสุขภาพ 
 1.4  กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action) ประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 
  1.4.1  การสร้างนโยบายสาธารณะเพือสุขภาพ (Build Health Public Policy)       
การส่งเสริมสุขภาพ มีแนวคิดขอบเขตกวา้งขวางมากกว่าการรักษาบริบาลเรืองของสุขภาพจึงเป็น
เรืองทีพึงอยูใ่นหวัขอ้การพิจารณาของผูก้าํหนดนโยบาย ในทุกสาขา ทุกระดบัทีเกียวขอ้ง เพือให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

บุคคลเหล่านนัตระหนกัถึงผลทีเกิดขึนต่อสุขภาพทีจะเกิดขึนจากการตดัสินใจของเขา และให้เขา
ยอมรับในความรับผิดชอบของเขาต่อสุขภาพดว้ย นโยบายส่งเสริมสุขภาพตอ้งกาํหนดวิธีการที
หลากหลายแต่สอดคลอ้งและสนบัสนุนกนั โดยอาศยัวิธีทางนิติบญัญติั การเงิน การคลงั การภาษี
อากรและการเปลียนแปลงการจดัรูปองคก์ร การประสานกิจกรรมทีจะนาํไปสู่สุขภาพ รายไดแ้ละ
นโยบายต่าง ๆ ทางสังคมทีเสริมสร้างความเสมอภาคใหมี้มากขึนกว่าเดิม กิจกรรมร่วมเหล่านีจะ   
ทาํใหเ้กิดบริการและสินคา้ต่าง ๆ ทีปลอดภยั และเสริมสร้างสุขภาพมากขึน บริการสาธารณสุขทีถูก
สุขลกัษณะมากขึนกว่าเดิม รวมทงัสิงแวดลอ้มทีสะอาดและรืนรมยก์ว่าเดิม นโยบายส่งเสริม
สุขภาพจาํตอ้งมีการคน้หาอุปสรรคทีกีดขวางการยอมรับนโยบายสาธารณะเพือสุขภาพในองคก์ร
ภาคอืน ๆ ทีไม่ใช่องคก์รภาคสุขภาพ และการตดัสินใจยอมรับทางเลือกเพือสุขภาพไดง่้ายขึน
กวา่เดิม 
  1.4.2  การสร้างสิงแวดลอ้มทีเอือต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)
สังคมต่าง ๆ ของเรามีความสลบัซบัซอ้นและเชือมโยงกนั ดา้นสุขภาพจึงมิอาจแยกออกจาก
เป้าหมายดา้นอืน ๆ โยงใยทีตดัขาดไม่ไดร้ะหว่างมนุษยเ์ราและสิงแวดลอ้มจึงเป็นรากฐานสาํคญัใน
การคิดคน้หาวิถีทางสังคมและนิเวศวิทยาเพือพฒันาสุขภาพ หลกัการทีจะชีนาํในภาพรวมต่อโลก 
ประเทศต่าง ๆ ภูมิภาคทงัหลาย ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกนั คือ ความจาํเป็นในการ
ส่งเสริมงานอนุรักษร์ะหวา่งกนัและกนั ทงัชุมชนและธรรมชาติของเรา ควรจะตอกยาํวา่การอนุรักษ์
ธรรมชาติทวัโลกเป็นภาระหน้าทีของประชาคมโลก การเปลียนแปลงรูปแบบการดาํรงชีวิต        
การทาํงาน และการพกัผอ่น มีผลกระทบอนัสาํคญัต่อสุขภาพ การทาํงานและการพกัผอ่นควรจะ
เป็นปัจจยัหนึงทีจะส่งไปถึงสุขภาพของมวลมนุษย ์ วิธีทีสังคมจดัระบบการงานอาจช่วยเสริมสร้าง
สังคมสุขภาพดีได ้ งานส่งเสริมสุขภาพช่วยเสริมสร้างเงือนไขต่าง ๆ ทางดา้นการดาํรงชีวิตและ   
การทาํงานทีมีความปลอดภยั เร้าใจ พึงพอใจ และสนุกสนาน 
  1.4.3  การเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ (Strength Community Action) 
   การส่งเสริมสุขภาพจะตอ้งดาํเนินการ  โดยอาศยักิจกรรมชุมชนทีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมทงัในดา้นการจดัลาํดบัความสาํคญั การตดัสินใจ การวางแผน
กาํหนดกลวิธีต่าง ๆ และการดาํเนินการตามกลวิธีเหล่านนัเพือบรรลุสุขภาวะสุขภาพทีดีขึนกวา่เดิม 
หวัใจของการดาํเนินการตามกระบวนการดงักล่าวแลว้ ไดแ้ก่ การทาํใหชุ้มชนมีอาํนาจ ใหเ้กิดความ
เป็นเจา้ของและควบคุมงานทีริเริมรวมทงัอนาคตของชุมชนเอง การพฒันาชุมชนจาํตอ้งระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ ทงัวตัถุและบุคคลภายในชุมชนเพือยกระดบัการพึงตนเองไดแ้ละการสนบัสนุน
จากสังคม รวมทงัพฒันาระบบทียดืหยุน่ได ้ ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่การมีส่วนร่วมของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

สาธารณะ และการชีนาํในเรืองเกียวกบัสุขภาพ ทงันี ชุมชนจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โอกาส    
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้เรืองสุขภาพ และงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง 
  1.4.4  พฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Develop Person Skills) 
   การส่งเสริมสุขภาพช่วยในการพฒันาบุคคลและสังคม โดยการให้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นสุขภาพ และเพิมทกัษะต่าง ๆ ในการดาํรงชีวิต ในการกระทาํเช่นนีจาํตอ้งเพิมทางเลือก
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ในการทีจะสามารถควบคุมสภาวะสุขภาพและสิงแวดลอ้มไดด้ว้ยตนเอง
มากขึน และสามารถเลือกทางเลือกทีเกือหนุนต่อสุขภาพ การให้ประชาชนไดส้ามารถเรียนรู้   
ตลอดชีวิต เพือใหต้นเองมีความพร้อมทีจะเขา้สู่วยัต่าง ๆ รวมทงัการเตรียมความพร้อมทีจะเผชิญ
กบัโรคเรือรังและบาดเจ็บต่างๆ ทีหลีกเลียงไม่ได ้ กระบวนการจะตอ้งจดัให้มีตงัแต่ในโรงเรียน 
บา้น ทีทาํงาน และภายในชุมชนเอง ทงันีโดยเรียกร้องใหอ้งคก์รต่าง ๆ ทางดา้นการศึกษา วิชาชีพ
ธุรกิจ องคก์ร อาสาสมคัรมีส่วนร่วมในการดาํรงกิจกรรมและจดักิจกรรมในองคก์รดว้ยกนั 
  1.4.5  การปรับเปลียนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services) 
   ความรับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ ในการจดัการบริการสาธารณสุข
เป็นภาระร่วมระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน ผูป้ระกอบการดา้นวิชาชีพ หน่วยสุขภาพ และรัฐบาล
บุคคลและองคก์รดงักล่าว จะตอ้งร่วมกนัคิดหาระบบรักษาบริบาลทีสอดคลอ้งกบัจุดหมายดา้น
สุขภาพ บทบาทขององคก์รดา้นสุขภาพจะตอ้งเคลือนไปในทิศทางของการส่งเสริมสุขภาพเพิม  
มากขึน นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการให้บริการทางด้านตรวจรักษาผูป่้วย  บริการ
สาธารณสุขจะตอ้งเพิมงานในหนา้ทีใหก้วา้งขวางขึน โดยคาํนึงถึงงานทีไวต่อการตอบสนองความ
ตอ้งการของปัจเจกบุคคลและชุมชน ตอ้งการไวซึ้งการมีสุขภาพทีดีขึน และเปิดช่องทางความ
ร่วมมือระหว่างองคก์ร ภาคสุขภาพกบัองคก์รอืน ๆ ทางดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สิงแวดลอ้มทางกายภาพใหก้วา้งขึน การปรับบริการสาธารณสุขจาํตอ้งมีรากฐานความใส่ใจในเรือง
การวิจยัดา้นสุขภาพเพิมขึน รวมทงัการเปลียนแปลงการศึกษาและฝึกอบรมในวิชาชีพทีเกียวขอ้ง 
การดําเนินงานดังกล่าวนี  จะนําไปสู่การเปลียนแปลงเจตคติและการจัดบริการสาธารณสุข              
จะเนน้หนกัความตอ้งการเบด็เสร็จของปัจเจกบุคคลในฐานะเป็นคนทงัคนโดยสมบูรณ์ 
 จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ปัจจยัทีสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ทุกกิจกรรมใหป้ระสบผลสาํเร็จและเกิดการพฒันาทียงัยนืคือ ความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจเลือก และกาํหนดแนวทางตามศกัยภาพของตนเอง ทงันี          
คนทุกคนและชุมชนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เป็นคนสามารถคิด  วิเคราะห์ เลือกตดัสินใจและ    
ลงมือทาํเอง โดยไดรั้บการสนบัสนุนชีแนะ การสนบัสนุนทางสังคม และเพิมทกัษะความสามารถ 
การเพิมพนูความสามารถของปัจเจกบุคคลและชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพตอ้งอาศยักระบวนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพือนาํไปสู่การพฒันาทียงัยนื โดยการศึกษาในครังนีไดใ้ชกิ้จกรรมการพฒันา
ทกัษะส่วนบุคคล 
 

2.  การมีส่วนร่วม 

 2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

  ปาริชาต วลยัเสถียร (2542 : 46) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลกัษณะ
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในลกัษณะทีเป็นกระบวนการของการพฒันาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพฒันาตงัแต่เริมตน้จนสินสุดโครงการ เช่น การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน
การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยทีอ้งถิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการรับผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากโครงการ โดยทีโครงการพฒันาดงักล่าวจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การที
องคป์ระกอบต่าง ๆ ทงัครู ผูเ้รียน ผูบ้ริหารการศึกษา ผูน้าํชุมชน หรือสมาชิกชุมชน มาร่วมกนั
ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึง โดยในการดาํเนินการนนัมีลกัษณะของกระบวนการ (Process)            
มีขนัตอนทีมุ่งหมายจะใหเ้กิดการเรียนรู้ (Learning) อยา่งต่อเนือง มีพลวตั (Dynamic) คือ มีการ
เคลือนไหวเปลียนแปลงอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ มีการแกปั้ญหา การร่วมกนักาํหนดแผนงานใหม่ ๆ 
เพือสร้างความยงัยนืในความสมัพนัธ์ของทุกฝ่ายทีเขา้ร่วม ซึงมีความหลากหลายตามความเกียวขอ้ง
ของกิจกรรมทีจะทาํ เช่น การสร้างหลกัสูตรทอ้งถินร่วมกนัในประเด็นอนุรักษท์รัพยท์รัพยากรและ
พลงังาน อาจมีภาคีและตวัแทนชุมชนทีเขา้ร่วม แตกต่างไปจากกิจกรรมค่ายอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติทีเป็นแค่กิจกรรมทวัไป เนืองจากหัวใจสําคญัของการมีส่วนร่วมนัน คือ การระดม
ความคิด  ซึงการกระจายอาํนาจอยา่งหนึง กบัความสัมพนัธ์ทีเป็นแนวราบเสมอภาคกนั แลกเปลียน
เรียนรู้ซึงกนัและกนั 
  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายกวา้งซึงมกัจะคาบ 
เกียวกบักบัการพฒันานนัก็คือ การใหโ้อกาสประชาชนเป็นฝ่ายการตดัสินใจ กาํหนดปัญหาความ
ตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นการเสริมพลงัอาํนาจ ใหแ้ก่ประชาชน/กลุ่ม/องคก์รชุมชนให้
สามารถระดมขีดความสามรถในการจดัการทรัพยากร การตดัสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนมากกว่าทีจะเป็นฝ่ายตงัรับ สามารถกาํหนดการดาํรงชีวิตไดด้ว้ยตนเองให้มีชีวิตมีความ
เป็นอยูที่ดีขึนตามความจาํเป็นอยา่งมีศกัดิศรี และสามารถพฒันาศกัยภาพของประชาชน/ชุมชนใน
ดา้นภูมิปัญญา ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการจดัการและรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของโลก
ได ้ และประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอยา่งมีอิสระ การทาํงานตอ้งเนน้ในรูป
กลุ่มหรือองคก์รชุมชนทีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมอยา่งชดัเจน เนืองจากพลงักลุ่มจะเป็นปัจจยั
สาํคญัทีทาํใหง้านพฒันาต่าง ๆ บรรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายได ้ ทงันี การจะเกิดสภาพของ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายทีกล่าวถึงขา้งตน้ จะตอ้งเกิดสภาพการณ์หรือเงือนไข
สาํคญั คือ การมีความตระหนกัและความเห็นพอ้งตอ้งกนัของประชาชนทีมีจาํนวนมากพอต่อการ
ริเริมโครงการหรือกิจกรรมหนึงกิจกรรมใด เพือทีจะการเปลียนแปลงทีเป็นความตอ้งการของ
ส่วนรวม ทงันีความร่วมมือของประชาชนไม่วา่ของปัจเจกชน บุคคลหรือกลุ่มคนทีเห็นพอ้งตอ้งกนั
และเขา้มารับผิดชอบเพือการดาํเนินการพฒันา และการเปลียนแปลงในทิศทางทีตอ้งการโดยมี
ลกัษณะเป็นการกระทาํผา่นกลุ่ม หรือองคก์รเพือใหบ้รรลุถึงความเปลียนแปลงทีพึงประสงค ์
 2.2  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
  ถึงแมว้่านักศึกษาไดร่้วมกนัจดักิจกรรมนักศึกษามาตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที  ซึง
เป็นยุคก่อกําเนิดมหาวิทยาลัยรุ่นแรกของโลก และผูบ้ริหารการศึกษาทุกยุคทุกสมัยได้เห็น
ประโยชน์และใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษาดว้ยดีตลอดมาก็ตาม แต่ก็ยงัไม่มีทฤษฎีทีกล่าวถึง
บทบาทของกิจกรรมนกัศึกษาในการพฒันานกัศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ต่อมาเมือ Astin ไดเ้ผยแพร่
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในปี ค.ศ.  วงการอุดมศึกษาจึงได้ยอมรับว่าทฤษฎีนี
สามารถอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของกิจกรรมนักศึกษาต่อการพฒันานักศึกษาไวอ้ย่างชัดเจน 
(สาํเนาว ์ ขจรศิลป์  : - ) 
 Astin (อา้งถึงใน เสาวนีย ์ หยกเลก็  : - ) ไดเ้ผยแพร่ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา ในปี  วงการอุดมศึกษาตอ้งยอมรับว่าทฤษฎีนีสามารถอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของ
กิจกรรมนกัศึกษาต่อการพฒันานกัศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนดงันี 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา (The Theory of Student Involvement) Astin 
อาจารยผ์ูช่้วยสอนระดบับณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ไดใ้ห้
ความสนใจปัญหาเกียวกบันกัศึกษาทีออกจากการศึกษากลางคนั เขาไดท้าํการวิจยัเพือคน้หาปัจจยั
ซึงเป็นสภาพแวดลอ้มทีจะช่วยทาํให้นักศึกษาสามารถศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาได ้ในทาง
ตรงกนัขา้ม การไม่มีส่วนร่วมของนกัศึกษาก็เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีทาํให้นกัศึกษาออกจากการศึกษา
กลางคนั การมีส่วนร่วมของนักศึกษามีหลายลกัษณะทีสําคญั ได้แก่ การศึกษาคน้ควา้ การทาํ
กิจกรรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ การทาํงานร่วมกบัอาจารยแ์ละการพกั
อาศยัในหอพกันกัศึกษาในวิทยาเขต ซึงจะช่วยให้นกัศึกษามีโอกาสมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากนันแอสตินยงัไดค้น้พบว่า การมีส่วนร่วมทุกอย่างดงัทีไดก้ล่าว
มาแลว้ไดก่้อใหเ้กิดการพฒันาลกัษณะต่าง ๆ ของนกัศึกษาอีกดว้ย 
 การมีส่วนรวมของนักศึกษา หมายถึง จํานวนพลังงานทังพลังกายและพลังจิตที
นกัศึกษาใชใ้นประสบการณ์ในลกัษณะต่าง ๆ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ เช่น นกัศึกษาทีมีส่วนร่วมมาก 
คือ นกัศึกษาทีใชพ้ลงักายและพลงัจิตเพือการศึกษาคน้ควา้ตาํรา การทาํกิจกรรมนกัศึกษาประเภท

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ต่าง ๆ การทาํงานร่วมกบัอาจารย ์เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้มนกัศึกษาทีมีส่วนร่วมนอ้ย คือ นกัศึกษา
ทีไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ไม่เขา้ชนัเรียนไม่ทาํกิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา หรือไม่ทาํงาน
ร่วมกับอาจารย  ์เป็นตน้ การมีส่วนร่วมของนักศึกษายงัมีอีกหลายรูปแบบ เช่น การอุทิศตวัเอง      
การเขา้ร่วมและการเขา้ไปเกียวขอ้ง เป็นตน้ ซึงคาํต่าง ๆ ทีกล่าวมาแลว้ ไดแ้สดงถึงพฤติกรรมของ
บุคคลทงัสิน 
 สาระสาํคญัของทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนกัศึกษามี  ประการ ดงัต่อไปนี 
 . การมีส่วนร่วม หมายถึง การใชพ้ลงักาย พลงัจิต เขา้ไปสัมพนัธ์หรือทาํงานร่วมกบั
คนหรือสิงของต่าง ๆ 
 . การมีส่วนร่วมเกิดขึนในลกัษณะทีต่างกัน คือ นักศึกษาแต่ละคนเขา้ไปมีส่วน
ร่วมกับสิงใดสิงหนึงในปริมาณและคุณภาพทีต่างกัน และนักศึกษาคนเดียวกันก็เขา้ไปมีส่วน
ร่วมกบัสิงต่าง ๆ ในปริมาณและคุณภาพทีต่างกนั 
 . การมีส่วนร่วมนนั มีทงัปริมาณและคุณภาพ ปริมาณ หมายถึง เวลาทีนกัศึกษาใชใ้น
การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมนนั ส่วนคุณภาพ หมายถึง ความสนใจ ความตงัใจ ความกระตือรือร้น  
ความพยายามทีจะทาํใหกิ้จกรรมนนัประสบความสาํเร็จ 
 . ผลของการเรียนรู้และการพฒันาบุคลิกภาพของนักศึกษาทีเกิดจากโปรแกรมทาง
การศึกษา (วิชาการหรือกิจกรรมนกัศึกษา) นนั เป็นสัดส่วนโดยตรงกนัทงัปริมาณและคุณภาพของ
การมีส่วนร่วมของนกัศึกษานนั 
 . ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบติัใด ๆ ทางดา้นการศึกษานนั เกียวขอ้งกบั
ความสามารถของนโยบาย และการปฏิบติัทีจะเพิมการมีส่วนของนกัศึกษา 
 

.  แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัความต้องการ 

 ทฤษฎีทีมีเนือหาความตอ้งการ   ซึง  Maslow  (อา้งถึงใน  ปราณี  รามสูต   และจาํรัส          
ดว้งสุวรรณ  : ) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีความตอ้งการเป็นทฤษฎีทีสามารถพฒันาบุคคล เพือให ้ 
ผูที้ศึกษาไดเ้ขา้ใจเรืองแรงจูงใจในการทาํงาน การเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาตนและพฒันางานต่อไปได ้ทฤษฎีความตอ้งการในทีนีจะกล่าวถึงทฤษฎี
ต่าง ๆ ของนกัวิชาการทีนาํมาปรับใชใ้นการเรียนรู้ของมนุษยไ์ด ้
 .  ทฤษฎีเกียวกับความต้องการตามลําดับขันของ Maslow   (อา้งถึงใน สุรางค ์      
โคว้ตระกลู  : ) วา่ทฤษฎีนีไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายในการนาํมาศึกษา ซึงมีแนวคิด
ในการเขา้ใจธรรมชาติของบุคคลและแนวคิดในการจูงใจ ใหส้ามารถปรับพฤติกรรมเพือตอบสนอง
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล มาสโลว ์ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้  ระดบั ดงันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  . .  ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) ความตอ้งการพืนฐานของ
ร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผ่อน ความตอ้งการเหล่านี
เป็นความตอ้งการทีจาํเป็นสาํหรับมีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยู่เสมอจะขาด
เสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพทีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรมขวนขวายทีจะสนองความตอ้งการ 
  . .  ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Security Needs) หมายถึง ความ
ตอ้งการความมนัคงปลอดภยัทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากการบงัคบัจากผูอื้นและ
สิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการทีจะได้รับการปกป้องความตอ้งการประเภทนี เริมตงัแต่ทารก
จนกระทงัชรา 
  . .  ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึงของหมู่ (Affiliation Needs) มนุษย์
ทุกคนมีความปรารถนาจะเป็นทีรักของผูอื้น เกิดการยอมรับจากกลุ่ม โดยปกติแลว้บุคคลมกัจะอยู่
ร่วมกลุ่มกนั ดงันนั จึงตอ้งการความรักและความตอ้งการมีส่วนร่วมในกลุ่มให้ยอมรับตนเอง เช่น      
กลุ่มครอบครัว กลุ่มสงัคม และกลุ่มทาํงาน เป็นตน้ 
  . .  ความตอ้งการทีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteems Needs) ความตอ้งการนี
ประกอบดว้ย ความตอ้งการทีจะประสบความสําเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการทีจะให้ผูอื้นเห็นว่า  
ตนมีความสามารถ มีคุณค่า และมีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกย่องนับถือจากผูอื้น ผูที้มีความ
ปรารถนาในความตอ้งการนีจะเป็นผูที้มีความมนัใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่า ตรงขา้ม
กบัผูที้ขาดความตอ้งการประเภทนีจะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
  . .  ความตอ้งการทีจะรู้จกัตนเอง ตามสภาพทีแทจ้ริงและพฒันาตามศกัยภาพ
ของตน (Need for Self-actualization) เป็นความตอ้งการทีจะรู้จกัตนเองตามสภาพทีแทจ้ริงของตน 
จะกล้าทีจะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง 
ปรารถนาทีจะเป็นคนดีทีสุดเท่าทีจะสามารถเป็นทังทางด้านสติปัญญา ทักษะ และอารมณ์ 
ความรู้สึกยอมรับตนเองทงัส่วนดีและส่วนเสียของตนในการเขา้ใจและรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง ซึงมี
ความต้องการสูงสุดของบุคคล ต้องพยายามกระทําสิงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและตาม
ความสามารถของตนเอง ซึงนอ้ยคนทีจะประสบความสาํเร็จไดถึ้งขนันี 
  จากทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของ Maslow สรุปไดว้่า มนุษยทุ์กคนมีความ
ตอ้งการเป็นพืนฐานของการดาํรงชีวิต และความตอ้งการในการดาํเนินชีวิต โดยจะมีความตอ้งการ
เป็นลาํดบัขนั จากขนัที  เรียงลาํดบัไปจนถึงขนัที  และความตอ้งการจะเรียงลาํดบัจากขนัพืนฐาน    
เมือความตอ้งการในระดบัขนัตาํไดรั้บการตอบสนอง มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในระดับขนัที
สูงขึนไป ซึงทฤษฎีนีสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขา้ใจความตอ้งการในตวับุคคลว่ามีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัใดและตอ้งการสิงใดในการตอบสนองความตอ้งการภายในตวัและบุคคลเพือทาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ให้ทราบถึงหลกัการในการพฒันามนุษย ์โดยการพิจารณาว่าพืนฐานของผูที้ตอ้งการศึกษาอยู่ใน
สภาพใด มีความตอ้งการอยู่ในระดบัใด เมือทราบความตอ้งการของผูที้ศึกษาแลว้ตอ้งเสริมความ
ตอ้งการขนัตาํของผูน้นัให้สนองความตอ้งการทีตาํกว่าเสียก่อน แลว้จึงจะนาํไปไปสู่การพฒันาใน
ระดบัทีสูงขึน เมือบุคคลมีความจูงใจก็จะทาํให้เกิดพฤติกรรมทีจะทาํให้ไดม้าซึงความตอ้งการใน 
แต่ละระดบัขนัของตนเอง 
 3.2 ทฤษฎี อี.อาร์.จี ของ Alderfer (อา้งถึงใน รักษณีย ์ มหานพวงศช์ยั  : - ) 
ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีว่า ทฤษฎี ERG เป็นทฤษฎีทีถูกพฒันาและปรับปรุงจากทฤษฎีของ Maslow โดย 
Alderfer ไดแ้บ่งกลุ่มความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น  กลุ่มดว้ยกนั คือ 
  . .  ความตอ้งการอยูร่อด (Existence Needs) หมายถึง ความตอ้งการทีจะมีชีวิต
อยู่ ซึงเป็นความต้องการขันพืนฐานทางกายภาพสําหรับมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหาร 
เครืองนุ่งห่ม เงิน และสภาพการทาํงานทีดี เป็นตน้ 
  . .  ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ทางสงัคม (Relatedness Needs) หมายถึง ความ
ตอ้งการทีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน ซึงเป็นความตอ้งการทางดา้นสังคม เช่น ความตอ้งการ     
มีเพือน  เพือนร่วมงาน ความตอ้งการทีจะมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และความตอ้งการมี
ครอบครัว เป็นตน้ 
  . .  ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต (Growth Needs) หมายถึง ความตอ้งการที
จะมีความเจริญงอกงาม ซึงเป็นความตอ้งการทีจะทาํหรือพฒันาตวัเองให้บรรลุผลสําเร็จสูงสุด
ตามทีตนเองตอ้งการ 
 ความตอ้งการตามทฤษฎี ERG ตงัอยูบ่นสมมติฐาน  ประการ คือ 
 . ความตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนอง (Need Satisfaction)   หากความตอ้งการ     
ระดบัใด ไดรั้บการตอบสนองนอ้ย ความตอ้งการประเภทนนัจะมีอยูสู่ง 
 . ขนาดความตอ้งการ (Desire Strength) หากความตอ้งการประเภททีอยูต่าํกว่าไดรั้บ 
การตอบสนองมากพอแลว้ กจ็ะยงิทาํใหค้วามตอ้งการประเภททีอยูสู่งกวา่มีมากยงิขึน 
 . ความตอ้งการทีไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Need Frustration) หากความตอ้งการ
ประเภททีอยู่สูงมีอุปสรรคติดขดัไดรั้บการตอบสนองน้อย ก็จะทาํให้ความตอ้งการประเภททีอยู่
ตาํลงไปมีความสาํคญัมากขึน 
 ลกัษณะตามขอ้สมมติฐานและความสัมพนัธ์ของทฤษฎี ERG จะเหมือนกบัทฤษฎีของ 
Maslow ทีกล่าวว่า ความตอ้งการจะได้รับการตอบสนองเป็นขนั ๆ และกา้วหน้าไปเรือย ๆ คือ 
เมือใดทีความตอ้งการระดบัตาํไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการทีอยู่ในลาํดบัทีสูงขึนก็จะ     
มีผลในการจูงใจ แต่ทฤษฎี ERG จะมีการเคลือนตวัถอยหลงัดว้ย ถา้ความตอ้งการใดไร้การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ตอบสนองประเภทความตอ้งการทีมีผลสูงก็จะถอยกลบัไปสู่ประเภทความตอ้งการทีอยู่ตาํกว่า   
หากความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ไม่ไดรั้บการตอบสนองเมือใด เมือนันความตอ้งการอยู่รอด   
จะเพิมความสาํคญัขึนอยา่งรวดเร็ว นอกจากนีตามทศันะของ Alderfer ยงัเชือว่าความตอ้งการของ
มนุษยมี์ลกัษะต่อเนือง และไม่จาํเป็นจะตอ้งมีลกัษณะการตอบสนองความตอ้งการให้เป็นไป
ตามลาํดบัขนั อยา่งเช่น ทฤษฎีของ Maslow 
 

4.  กจิกรรมนักศึกษา 
 4.1  ความหมายของการจัดกจิกรรมนักศึกษา                                                                                               
                  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า 
“กิจกรรม”  ว่าหมายถึง การทผูเ้รียนปฏิบติัการอย่างใดอย่างหนึงเพือการเรียนรู้ การมีกิจกรรม     
เป็นสิงทีจาํเป็นสาํหรับมนุษยทุ์กเพศทุกวยั เนืองจากมนุษยน์บัเป็นสัตวส์ังคมประเภทหนึง ดงันนั       
การเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ กต็ามจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของบุคคลเพือใหเ้กิด
ความพึงพอใจในชีวิต   จิตราภา  เชาวเ์ดชกอ้ง  (  : ) กล่าวว่า กิจกรรมสามารถใหค้วามหมาย
ไดห้ลายอยา่งซึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคลเกียวกบัการมีความคิดเห็น ทศันคติต่อกิจกรรม
นนั ๆ กิจกรรมทีบุคคลไดป้ฏิบติั จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพ พฒันาการของบุคคลรวมไปถึง
ประสบการณ์และเป้าหมายของกิจกรรมทีบุคคลไดป้ฏิบติั ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมประเภทใดกต็าม 
 .  ประเภทของการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
  วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา (  : 12-14) ไดใ้หค้วามหมายว่ากิจกรรมนกัศึกษา
คือ กิจกรรมทุกอย่างทีมีส่วนในการพฒันานักศึกษาให้เจริญงอกงามในหลายดา้นและถือว่าเป็น
กิจกรรมส่วนหนึงในหลกัสูตร ถึงแมว้่าจะเป็นสิงทีนอกเหนือไปจากระบบการศึกษาหรือระบบ
อุดมศึกษากต็าม 
  ทองเรียน  อมรัชกุล (  : 60) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนกัศึกษาไว้
ดงันี  
  .  เพือให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายหน้าทีและบทบาทของตนในส่วนที
เกียวกบักิจกรรมนกัศึกษา 
  .  เพือช่วยให้นักศึกษาไดมี้ความสามารถในการปกครองตนเองไดอ้ย่างอิสระ     
มีความสุขและอยูร่่วมกบัผูอื้นได ้
  .   เพือช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปกครองตนเอง รู้จกัให้ความ  
ร่วมมือ รู้จกัฝึกฝนตนเอง 
  .   เพือช่วยฝึกฝนนักศึกษาให้เคารพในศกัดิของมนุษยจ์าการทีได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมกบัผูอื้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  กิจกรรมถือว่าเป็นรูปแบบของการกระทาํใด ๆ หรืองานต่าง ๆ ทีแต่ละบุคคลสนใจ 
นอกเหนือจากการทาํงานเพือการดาํรงชีวิตประจาํวนั ซึงสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท 
ดงันี 
  . .  กิจกรรมทีไม่มีรูปแบบ (Informal Activity) ไดแ้ก่ การพบปะสังสรรคก์บั
เพือนหรือญาติมิตร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กบัสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานใน 
ครอบครัว 
  . .  กิจกรรมทีมีรูปแบบ (Formal Activity) ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมในชมรมต่าง ๆ  
การเป็นอาสาสมคัรเพือสงัคม การเขา้กลุ่มทางศาสนา การเขา้กลุ่มทางการเมือง การทศันศึกษาและ 
การออกกาํลงักายเป็นกลุ่ม ซึงกิจกรรมเหล่านีเป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว 
  . .  กิจกรรมเพือการพกัผอ่นและงานอดิเรก (Solitary or Leisure Activity and 
Hobby) ไดแ้ก่ การทาํงานเบา ๆ ในยามวา่ง กิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ กิจกรรมนนัทนาการ 
การทาํสวน การปรับปรุงตกแต่งบา้น 
                   กิจกรรมทีจดัขึนในสถาบนัอุดมศึกษาถูกเรียกว่า กิจกรรมนักศึกษา  ซึงมีนักการ
ศึกษาใหค้วามหมายของกิจกรรมนกัศึกษา (Student Activities) ไวห้ลายความหมาย เช่น กูด้ (Good 
1978 : 562-563) กล่าววา่  
  กิจกรรมนักศึกษาเป็นแผนกิจกรรมและการดาํเนินงาน ซึงนักศึกษาหรือสถาบนั  
จดัขึนเพือสร้างความสนุกสนาน เพิมพนูความรู้และส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ซึงเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาแสดงความสนใจ ความสามารถ แต่ไม่มีการให้หน่วยกิจ และต้องจัดหาเงินมา
ดาํเนินการเอง โดยอยู่ในความควบคุมแนะนาํของสถานศึกษา การจดักิจกรรมตอ้งอยู่บนรากฐาน 
หรือแนวทางทีจะดําเนินการไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ทีวางไว  ้นอกจากนี เจคอบสัน             
(Jacobson 1963 :  272) ไดก้ล่าวว่ากิจกรรมทีจดัขึน  ในสถานศึกษาถูกเรียกชือต่าง ๆ กนั เช่น 
กิจกรรมรวมหลกัสูตร (C co/Curricular Activities) กิจกรรมพิเศษ (Special Activities) กิจกรรม
นกัศึกษา กิจกรรมนกัเรียน (Student Activities) เป็นตน้ วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2528 : 130-
131) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษา จดัขึนเพือพฒันานักศึกษาในดา้นต่าง ๆ นอกเหนือไปจากสิงที
บงัคบัให้ทุกคนตอ้งศึกษาตามหลกัสูตร โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึงของผลการศึกษา เป็นงานที
สถาบนัจดัให้แก่นกัศึกษา หรือส่งเสริมให้นกัศึกษาจดัขึนเอง เพือพฒันาตวันกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
ส่วน จามิอสั (Jamias 1969 : 58) กล่าวว่า กิจกรรมนกัศึกษามีการจดัองคก์าร เพือเตรียมเปิดโอกาส 
ให้การเสริมประสบการณ์พิเศษ สร้างความสัมพนัธ์ขนัพืนฐาน เพือเป็นการศึกษาประชาธิปไตย   
ซึงเป็นส่วนหนึงในการสร้างประชากรทีดีมีคุณค่าแก่สังคม  เฮอร์เบิร์ท (Herbert 1965 : 30) ไดใ้ห้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ความหมายไวว้่า กิจกรรมนกัศึกษาคือกิจกรรมต่าง ๆ ทีปฏิบติัภายใตก้ารแนะนาํอย่างถูกวิธีอยู่ใน
ความรับผดิชอบของสถาบนั และกิจกรรมตอ้งไม่มีเรืองของคะแนนเขา้มาเกียวขอ้ง  
  กิจกรรมนกัศึกษาทีจดัในสถาบนัอุดมศึกษา มีมากนอ้ยแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั 
โดยยดึหลกัและเเนวการดาํเนินการ จดักิจกรรมตามมติของคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 5 มิถุนายน 2522
ซึงไดเ้สนอแนะให้แต่ละสถาบนัสนบัสนุน ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามความสนใจ ของนกัศึกษา
และการบาํเพญ็ประโยชน์เป็นหลกั (ทบวงมหาวิทยาลยั 2522, ที ทม. 0100/162/-174) เพือใหก้ารจดั
กิจกรรมนกัศึกษา เป็นไปในทางเดียวกนั ทบวงมหาวิทยาลยั (2521 : 40) ไดก้าํหนดประเภทและ
ขอบเขตการจดักิจกรรมนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ  4 ดา้น คือ 
  . ดา้นศิลปวฒันธรรม กิจกรรมทีจดัขึนควรมีขอบเขตดงันี  
   .  เพือส่งเสริม เผยแพร่ และรักษาไวซึ้งศิลปวฒันธรรม 
   .  เพือสนับสนุนนักศึกษาให้สนใจ  และมีโอกาสศึกษาเพือให้เกิดความ
ชาํนาญและมีสุนทรียภาพในศิลปะดา้นต่าง ๆ อนัไม่ขดัต่อวฒันธรรมอนัดีงาม  
  . ดา้นกีฬา กิจกรรมทีจดัขึนควรมีขอบเขตดงันี 
   .  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเล่นกีฬาเพือสุขภาพพลานามยั และพฒันาบุคลิกภาพ 
   .  ส่งเสริมความสมัพนัธ์ฉนัทมิ์ตร ความมีนาํใจนกักีฬาทงัผูเ้ล่นและผูช้ม 
   .  เพือเผยแพร่ความเขา้ใจเกียวกบักีฬา 
   .  เพือยกมาตรฐานกีฬาใหสู้งขึน 
   .  จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ เพือเพิมทกัษะดา้นกีฬา 
  . ดา้นวิชาการกิจกรรมในดา้นนี เพือส่งเสริมให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ดา้น
วิชาการอนัควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีอิสระในดา้นความคิด แต่ตอ้งอยู่ในขอบเขต โดยมีความ
สมดุลในดา้นความคิดต่าง ๆ 
  . ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ การจดักิจกรรมควรอยูใ่นขอบเขตดงันี 
   .  ใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งเพือพฒันาตนเองใหพ้ร้อมเพือประโยชน์ต่อสงัคม 
   .  ให้นกัศึกษามีความคิดริเริม สร้างสรรค ์และนาํความรู้ทีไดรั้บมาประยกุต์
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
   .  ปลูกฝังให้นกัศึกษาตระหนกัในภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบทีจะตอ้ง
มีต่อสงัคมอนัจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
   .  ส่งเสริมใหมี้การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อหมู่คณะและประเทศชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  จินตนา  ยนิูพนัธ์ (  : 124 -125 อา้งถึงในวีระศกัดิ  ศรีปูณะ  : ) แบ่ง
ประเภทกิจกรรมนักศึกษาตามวตัถุประสงค์ เนือหาและลกัษณะของกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น  
ประเภท คือ 
  . กิจกรรมดา้นวิชาการ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สวงหาความรู้ทาง
วิชาการอนัควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้อิสระทางความคิด แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตโดยใหมี้ความสมดุล
ดา้นความคิดแง่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์ 
  . กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม เป็นกิจกรรมทีมุ่งเสริมความรู้ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ ทงัยงัช่วยส่งเสริมคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมอนัเป็นการแสดงออกทางจิตวิญญาณ 
  . กิจกรรมดา้นกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันานักศึกษาในดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม พฒันาทกัษะ ทางการกีฬาและใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  . กิจกรรมดา้นบาํเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีมุ่งสร้างสาธารณสมบติั หรือ
ช่วยเหลือผูอื้น รวมทงัพฒันาตนเองของนกัศึกษา 
  ดังนัน กิจกรรมนักศึกษา จึงหมายความถึง กิจกรรมทังหลายทีมหาวิทยาลัย          
จดัให้แก่นกัศึกษาหรือส่งเสริมให้นกัศึกษาจดัขึนเอง ตามความสนใจ และดว้ยความสมคัรใจของ
นกัศึกษา เพือพฒันานกัศึกษาในทุก ๆ ดา้น นอกเหนือไปจากสิงทีบงัคบัตามหลกัสูตร โดยไม่ถือว่า
เป็นส่วนหนึงของผลการศึกษา การงานทีจดัขึนตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
ไดรั้บความเห็นชอบ การดูแลเอาใจใส่จากอาจารยที์ปรึกษา และผูบ้ริหาร แต่กระนนัก็ตาม กิจกรรม
นกัศึกษาก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ทีอาจจะเป็นสิงทีนาํให้นักศึกษาเกิดการพฒันาหรือเป็นการ
สร้างเสริมสิงทีผิด ๆ ให้เกิดขึนแกนักศึกษาไดถ้า้หากกลไกลภายในมหาวิทยาลยัไม่เอืออาํนวย
เพียงพอ เช่น  
  . นโยบายของมหาวิทยาลยัไม่ชดัเจน  
  . ความเขา้ใจไม่ตรงกนัของบุคคลในมหาวทิยาลยันนั 
  . การมีอาจารยที์ปรึกษาขาดประสิทธิภาพ 
  . การขาดเป้าหมายทีแน่ชดั สามารถวดัและประเมินได ้เป็นตน้ 
 .  ปรัชญาของการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
  สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าทีหลกัอนัสําคญั คือ การผลิตบณัฑิตทีมีคุณค่าไปพฒันา
ประเทศการผลิตบณัฑิตทีมีความเจริญงอกงามในดา้นความรู้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจนัน กิจกรรมนักศึกษามีส่วนสําคญัในกระบวนการพฒันานักศึกษาให้เป็นบุคคลทีมีความ
สมบูรณ์   เฮอร์เบิร์ท (Herbert 1965 : 52-53)  กล่าวว่ากิจกรรมนกัศึกษาจดัขึนเพือสนบัสนุน
วตัถุประสงคข์นัพืนฐานของสถาบนั และกิจกรรมนักศึกษาเป็นศูนยก์ลางของอุดมศึกษาในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

พฒันานกัศึกษาแต่ละคนใหเ้ป็นบณัฑิตทีสมบูรณ์ (Williamson 1961 : 27)  และนิรันดร์ จุลทรัพย ์
(2528 : 13) ไดส้รุปเกียวกบัปรัชญาในการดาํเนินงานบริการดา้นกิจกรรมนกัศึกษาซึงไวด้งันี 
  . .  การศึกษา ไม่จาํกดัเฉพาะห้องเรียนในมหาวิทยาลยัเท่านนั แต่การศึกษาจะ
รวมไปถึงนอกหอ้งเรียนดว้ย 
  . .  กิจกรรมนักศึกษาจะดาํเนินการไปในรูปใดแลว้แต่สถาบนั แบ่งตามแนว
ปรัชญาได้ 4 พวก คือ พวกทีเห็นนักศึกษาสําคญั (Progressivist) พวกทีเห็นสังคมสําคัญ 
(Reconstructions) พวกทีเน้นความรู้ (Essentialist) และพวกทีถือว่าสรรพความคิดมีอยู่แลว้ไม่มี
อะไรใหม่ (Idealist)  
  . .  จะตอ้งพฒันานักศึกษาทุกดา้น ไม่ใชแ้ต่ในดา้นวิชาการเท่านัน ซึงสถาบนั
จะตอ้งเห็นเป็นเรืองสาํคญั กิจกรรมทีจดัไดแ้ก่ดา้นบุคคล และดา้นกลุ่มปรัชญาของการจดักิจกรรม
นักศึกษา แต่ละสถาบนัอาจจะแตกต่างกนัไปบา้ง การกาํหนดปรัชญาดงักล่าวจะช่วยทาํให้การ
วางแผนดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
2528 : 134-135) ปรัชญาของการจดักิจกรรมในสถาบนัอุดมศึกษามุ่งเนน้การพฒันานกัศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ในดา้นต่าง ๆ เพือจะไดเ้ป็นคนทีมีประโยชน์ เป็นทีตอ้งการของสังคม โดยมีอาจารย์
และสถาบนัใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมนกัศึกษาและ
ถือวา่กิจกรรมนกัศึกษามีความสาํคญัควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
 4.4 นโยบายของการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
  กิจกรรมนกัศึกษาจะประสบความสาํเร็จเพียงใดย่อมขึนอยูก่บัการบริหารกิจกรรม
นกัศึกษา โดยเฉพาะการกาํหนดนโยบายทีแน่นอน ดงันนั เพือใหก้ารพฒันาเยาวชนของรัฐบาลและ
เอกชนเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนั รัฐบาลจึงไดก้าํหนดนโยบาย เยาวชนแห่งขาติไวด้งันี 
(สาํนกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 2527 : 2518)  
  . .  ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในความมนัคงผลอดภยัของประเทศยึดมนัใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความสํานึกนิยม 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน ตลอดจนรักษาและส่งเสริมวฒันธรรม อนัเป็นเอกลักษณ์   
ประจาํชาติ 
  . .  เร่งเร้าความปรารถนาอันบริสุทธิของประชาชน ในอันทีจะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพฒันาสังคมให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และลดความขดัแยง้ในกลุ่มเยาวชน เพือให้สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยความสมาน
ฉัน เคารพในความคิดเห็นและไม่ละเมิดในเกียรติศกัดิและศักดิศรีของผูอื้น แก้ไขปัญหาด้วย 
สติปัญญาอยา่งสนัติโดยยดึสายกลางและประสานประโยชน ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  . .  ส่งเสริมสุขภาภพลานามยัทงัทางกาย จิตใจ และปัญญาเพือให้พร้อมทีจะ
พฒันาความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม และคุณภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี             
มีคุณภาพ 
  . .  ปลูกฝังให้เยาวชนมีบุคลิกภาพดี มีจิตใจเขม้แข็ง มีความคิดเริมสร้างสรรค ์
รักเหตุผลยึดมนัในระเบียบวินัยและความสามคัคี มีนาํใจนักกีฬา อดทน เสียสละ เกือกูลซึงกัน   
และกนั รู้จกัการทาํงานรวมกนั ขยนัหมนัเพียร ประหยดั สาํนึกในหนา้ทีและความรับผดิชอบทีมีต่อ
สังคม มีความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย 
  . .  ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเยาวชนให้อยู่ในศีลธรรมจริยธรรม
ตามหลกัศาสนาทีนับถือ มีความสุจริต ยุติธรรมและประพฤติตามควรแก่วยัเพือเป็นรากฐานแห่ง
ความร่มเยน็เป็นสุขในสงัคม 
  . .  กระตุน้ให้เยาวชนเป็นผูใ้ฝ่หาความรู้เสมอ ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิง ทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  รู้จักใช้และสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จกัจดัระบบเศรษฐกิจของตนเองและประกอบสมัมาชีพตามสภาพของทอ้งถิน 
  . .  สนับสนุนให้ เยาวชนรู้จักคุ ้มครองป้องกันตนเองจากอบายมุขและ
สิงแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมต่อชีวิตและเป็นภยัต่อสังคม สร้างเสริมบรรยากาศ สิงแวดลอ้ม และ
สถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจอนัเหมาะ เป็นการลดปัญหาความเครียดทางจิตใจตลอดจนส่งเสริมให้มี
การวิจยัเพือแกไ้ขปัญหาเยาวชนดา้นต่าง ๆ  
  . .  เพือให้การสงเคราะห์ บาํบดัรักษาและคุม้ครองแก่เยาวชนทีทุพพลภาพ     
ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ พิการ กาํพร้า อนาถา ไร้ทีพึง และติดยาเสพติดใหส้ามารถเป็นทีพึง
ของตนเองไดแ้ละเป็นพลเมืองดี ใหก้ารอบรม ส่งเคราะห์และเกือกลู ในสิงทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
แก่เยาวชนทีขาดแคลน คุม้ครองการใหแ้รงงานเดก็และเยาวชน สตรี ใหเ้กิดผลอยา่งจริงจงั 
  . .  ส่งเสริมมิตรภาพ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างเยาวชนในประเทศและ
ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพือความมนัคงและก้าวหน้าของภูมิภาค ตลอดจนสร้าง     
สันติสุขของโลก 
 4.5 วตัถุประสงค์ความสําคญัของกจิกกรมนักศึกษา 
  กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึงของชีวิตนักศึกษา ซึงมีความสําคญัต่อการพฒันา
นกัศึกษาให้เป็นผูใ้หญ่ทีสมบูรณ์ในอนาคต กิจกรรมนกัศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วม
ในการแสดงความสามารถ การตดัสินใจ การทาํงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และรู้จกัการเป็นนาํ     
ผูต้ามทีดีในสงัคมของนกัศึกษาเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  เมือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมนักศึกษา ได้
ทบวงมหาวิทยาลยัจึงไดบ้นัทึกขอ้ความที ทม. 0204/ว.41 ลงวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2521 ถึงอธิการบดี
และผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเอกชน แจง้ให้สถานการศึกษาทีสังกัดทบวงมหาวิทยาลยัทุกแห่ง       
ถือปฏิบติัตามวตัถุปะสงคเ์หมือนกนัหมดดงัต่อไปนี  (ทบวงมหาวิทยาลยั 2521 : -12) 
  . เพือปลูกฝังคุณธรรมแก่นกัศึกษา 
  . เพือส่งเสริมความสามคัคีใหห้มู่นกัศึกษา 
  . เพือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ทงัในดา้นวิชาการ ประสบการณ์วิชาชีพ
ชนัสูงแก่นกัศึกษา 
  . เพอืปลูกฝังรักษาไวซึ้งวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลกัษณ์อนัดี
งามของชาติ 
  . เพือส่งเสริมพลานามยัและบุคลิกภาพ 
  . เพือส่งเสริมใหน้กัศึกษาบาํเพญ็ประโยชนร่์วมกนั 
  . เพือเผยแพร่ชือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลยั 
  วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2528 : 130-132) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม
นกัศึกษาดงันี 
  . เพือพฒันานกัศึกษาใหมี้บุคลิกภาพทีเหมาะสม 
  . เพือพฒันานกัศึกษาใหมี้ความสามารถในความสมัพนัธ์และทาํงานร่วมกบัผูอื้น 
  . เพือทาํใหน้กัศึกษามีความกวา้งขวางขึน 
  . เพือฝึกใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบ 
  . เพือฝึกความคิดแลการตดัสินใจของนกัศึกษา 
  . เพือพฒันาสติปัญญาของนกัศึกษา 
  . เพือใหน้กัศึกษามีความรักศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
  . เพือใหน้กัศึกษารู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
  . เพือใหน้กัศึกษาเพิมพนูความรู้ดา้นอาชีพในอนาคต 
      . เพือใหน้กัศึกษารู้จกัทกัษะทางสังคม 
      . เพือใหน้กัศึกษารู้จกัเสียสละ และทาํงานใหส่้วนรวม 
      . เพือใหน้กัศึกษาพฒันาลกัษณะนิสัยและความคิดทีดี 
      . เพือใหน้กัศึกษามีความสามคัคี 
      . เพือใหน้กัศึกษาพฒันาความกตญั ูต่อสถาบนั 
      . เพือฝึกใหน้กัศึกษาสามารถปกครองตวัเองได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 4.6  ขอบข่ายของการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
  การจัดกิจกรรมนักศึกษานัน ตอ้งอยู่บนรากฐานทีจะดาํเนินการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไวภ้ายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยัได้
กาํหนดขอบข่ายการดาํเนินการกิจกรรมนกัศึกษาไดด้งันี 
  . .  กิจกรรมนักศึกษาต้องเกียวกับกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และการบาํเพ็ญ
ประโยชน์ ส่วนกิจกรรมดา้นวิชาการจะตอ้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยไม่เกียวขอ้งกบั
การเมืองและเป็นกิจกรรมภายในสถาบนัเท่านนั 
  . .  กิจกรรมนกัศึกษาตอ้งมีอาจารยที์ปรึกษาใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 
  . .  กิจกรรมนักศึกษาตอ้งทาํในสถานศึกษาเท่านัน การจัดนอกสถานศึกษา
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสถาบนัก่อน 
  . .  การไปพฒันาทอ้งถินหรือชนบท จะทาํไดต่้อเมือเป็นการร่วมมือกบัหน่วย
ราชการหรือเป็นโครงการของราชการเท่านนั 
  . .  กิจกรรมนัก ศึกษาจะต้อง เ ป็นกิจกรรมทีสร้าง เสริมทักษะ  ความ รู้ 
ประสบการณ์ทางวิชาการอยา่งแทจ้ริง โดยใหอ้ยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของคณะทีจดัสอนวิชาการ
ดา้นนนั ๆ (มหาวิทยาลยัศิลปากร 2529 : 7-8)  
  ขอบข่ายการจดักิจกรรมนกัศึกษาควรดาํเนินการโดยนกัศึกษาหรือสถานศึกษาจดั
ขึนนกัศึกษามีความสนใจและสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึงเป็นกิจกรรมทีสถานศึกษา
ยอมรับและใหก้ารสนบัสนุน โดยมีอาจารยแ์ละผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด เพือช่วยใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
 4.7  ความสําคญัของกจิกรรมนักศึกษา 
  นกัศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามเห็นว่า กิจกรรมนกัศึกษาเป็นสิงทีมีความสาํคญัและ
จาํเป็นทีสถานอุดมศึกษาจะตอ้งให้การสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมนกัศึกษาขึน กิจกรรม
นักศึกษามีบทบาทอย่างกวา้งขวาง  ในการทีจะช่วยให้สถาบนัการศึกษาไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
กล่าวว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นภารกิจทีสําคญั เพราะช่วยให้นักศึกษาเจริญงอกงามเป็นคนโดย
สมบูรณ์และสอดคลอ้งกบั วิจิตร  ศรีสะอา้น (ทบวงมหาวิทยาลยั 2533 : 9) ปลดัทบวงมหาวิทยาลยั
บรรยายพิเศษในการประชุม สัมมนาผูบ้ริหารกิจการนักศึกษา วิชาการพฒันาให้นักศึกษาเป็น
บณัฑิตทีสมบูรณ์ และมีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากนั ทีจะพฒันาให้เป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพที
เก่งกลา้สามารถ 
  สาํเนาว ์ขจรศิลป์ (2538 : 13-14) ชีใหเ้ห็นว่ากิจกรรมนกัศึกษามีความสาํคญัและ
จาํเป็นมาก โดยไดส้รุปความสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

  . ความสาํคญัต่อนกัศึกษา 
   นักศึกษาโดยทวัไปเป็นคนหนุ่มสาวทีมีพละกาํลงัทางร่างกายและความคิดมี
ความอยากรู้อยากเห็นและเป็นผูที้มีความหวงัดีต่อสังคมดว้ยใจอนับริสุทธิ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
หรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร จะช่วยตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี กิจกรรม
นกัศึกษาจึงมีความสาํคญัต่อนกัศึกษาดงัต่อไปนี 
   .  ช่วยพฒันานกัศึกษาในดา้นสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ  
   .  ช่วยใหน้กัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
   .  ช่วยให้นกัศึกษามีโอกาสใชพ้ลงัทางดา้นร่างกาย ความคิดและการกระทาํ
ในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสถาบนัการศึกษาและต่อประเทศชาติ 
  . ความสาํคญัต่อสถาบนัอุดมศึกษา 
   กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการสําคญัของสถาบนัอุดมศึกษาทีใช้พฒันา
นักศึกษาให้เป็นคนทีมีความสมบูรณ์ทงัในดา้นสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ และ  
การทาํงานร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา ในกระบวนการกิจกรรมนกัศึกษาทาํให้นกัศึกษา
เกิดความอบอุ่นและมีความเขา้ใจอาจารยแ์ละสถานบนัอุดมศึกษาดียิงขึน กิจกรรมนักศึกษาดา้น
ศิลปวฒันธรรม ด้านบาํเพ็ญประโยชน์ และด้านกีฬา มีความสําคญัในการเผยแพร่ชือเสียงและ 
เกียรติคุณของสถาบนัอุดมศึกษา 
  . ความสาํคญัของประเทศ 
   ในแต่ละปีนักศึกษาประมาน 20,000 คน ไดอ้อกไปพฒันาชนบทในถิน
ทุรกนัดารยากไร้ไดส้ร้างถาวรวตัถุหลายอย่าง เช่น โรงเรียน สะพาน ห้องสมุด ฝายนาํลน้ ถงัเก็บ
นาํฝน ห้องสุขา เป็นตน้ นอกจากนีนักศึกษายงัช่วยประชาชนในชนบทเขา้ใจการประกอบอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรมแผนใหม่ การสาธารณสุข การศึกษา เพือช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ทีดีขึน 
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมของนักศึกษา มีบทบาทสําคญัในการทาํนุบาํรุง พฒันาและเผยแพร่
วฒันธรรมของชาติ กิจกรรมดา้นกีฬา ช่วยให้นักศึกษาซึงเป็นเยาวชนของชาติมีร่างกายแข็งแรง    
ซึงจะเป็นทรัพยากรทีสาํคญัในการพฒันาประเทศ การแข่งขนักีฬานกัศึกษาระหว่างประเทศยงัเป็น
การเผยแพร่ชือเสียงและเกียรติคุณของประเทศทางหนึง กิจกรรมนกัศึกษานบัว่ามีความสาํคญัต่อ
ประเทศชาติเป็นอนัมาก 
 ในต่างประเทศมีนักการศึกษากล่าวถึงความสําคญัของกิจกรรมนักศึกษาหลายคน        
เจคอบสัน (Jacobson 1963 : 272)  สรุปว่าแนวความคิดเกียวกบัการจดัการศึกษาในปัจจุบนัได้
แนวความคิดมาจากนักการศึกษาชือ  จอห์น  ดิวอี (John Dewey)  ซึงให้ขอ้คิดว่าการศึกษา คือ    
การรวบรวมประสบการณ์ทีมีคุณค่าให้แก่นักศึกษา หมายถึง การทีนักศึกษาได้เรียนรู้และรับรู้      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

สิงต่าง ๆ จากสิงแวดลอ้ม  ดงันัน จึงเป็นหน้าทีของสถานศึกษา จะตอ้งจดัสิงแวดลอ้มทีมีคุณค่า
เหมาะสมแก่นกัศึกษา   เทเลอร์ (Taylor 1949 : 33-40) มีความเห็นวา่ การศึกษาระดบัอุดมศึกษากคื็อ
การพฒันาคนในดา้นวิชาการ สติปัญญา สังคม ศิลป์ และร่างกาย และไดก้ล่าวต่อไปว่า เราจะตอ้ง
สร้างบรรยากาศในสถาบนัอุดมศึกษา ในดา้นการเรียนการสอน การกีฬา ศิลป์ เพือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล และวิลเลียมสัน 
(Williamson 1961 : 27) เนน้ว่างานกิจกรรมนกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางในกระบวนการอุดมศึกษาใน
การพฒันานักศึกษา แต่ละคนให้เป็นคนทีสมบูรณ์ ทศันะของนักศึกษาและนักจิตวิทยาดงักล่าว  
ยอ่มชีใหเ้ห็นวา่กิจกรรมนกัศึกษามีความสาํคญัและมีความจาํเป็นมากในการพฒันาบุคคล 
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 กิตติคม คาวีรัตน์ ( ) ไดศึ้กษาเรืองการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพและความตอ้งการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ประจาํปีการศึกษา  
โดยศึกษาในนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในทุกชันปี  จํานวน   คน  เครืองมือทีใช้เ ป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพของนกัศึกษา อยู่ในระดบั
ปานกลาง   ดา้นการจดัให้มหาวิทยาลยัเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานดา้นกิจกรรมสุขภาพ     
ดา้นจิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรม   ดา้นการให้บริการกิจกรรมสุขภาพ   ดา้นประชาสัมพนัธ์  และ        
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมสุขภาพของนักศึกษาอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ระดบัความตอ้งการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา คือด้านบริการสุขภาพ ด้านสถานที อุปกรณ์และเครือง
อาํนวยความสะดวก ดา้นกิจกรรมและบุคลากรให้บริการสุขภาพมีความตอ้งการระดบัมาก ส่วน
ดา้นวิชาการสุขภาพและดา้นกิจกรรมการออกกาํลงักายมีความตอ้งการระดบัปานกลาง 

 สุนิสา  หาระวงค ์( ) ทาํการวิจยัเรืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาแพทย ์
คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพือการศึกษาระดบัของปัจจยัและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ระดบัปัจจยัเอือ ปัจจยัเสริม และเพือเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชนัภูมิอย่างมี
สัดส่วน จาํนาน  คน  จากประชากรทงัสิน  คน ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดก้ลบัคืนมา  ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ นาํมาวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างดว้ยค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาแพทย ์      
มีความรู้เกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัสูง ทศันคติต่อการส่งเสริมสุขภาพดา้นลบอยู่ใน
ระดบัตาํ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  นกัศึกษาแพทย ์มีความเห็นเกียวกบั
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัและการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลยัในระดับปานกลาง    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการไดรั้บการสนบัสนุนเกียวกบัสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
การปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยันาํทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ชนัปีศึกษา 
รายไดค้รอบครัว และค่าใชจ่้ายทีไดรั้บต่อเดือน นกัศึกษาแพทยมี์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
 พัลลภ   คําลือ  (2543)  ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการออกกําลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 852 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบชนัภูมิใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน พบว่า ปัจจัยหลกัในการรับรู้เรืองออกกาํลงักายโดยรวมอยู่ในระดับสูง นักศึกษามี
ความเห็นวา่ การออกกาํลงักายมีประโยชน์ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ปัจจยัหลกัดา้นทศันคติต่อการออก
กาํลงักายโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่า กลุ่มนักศึกษาเห็นว่าการออกกาํลงักายเป็นการใช ้   
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจยัเอือดา้นการสนบัสนุนขององคก์รในมหาวิทยาลยัเกียวกบัการออก
กาํลงักายอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัเสริมดา้นการสนบัสนุนทางสังคมในการออกกาํลงักายจดัอยู่
ในระดับปานกลาง นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการแนะนําของเพือนนักศึกษามีคะแนนสูงสุด 
นโยบายมหาวิทยาลยัพายพัดา้นการส่งเสริมการออกกาํลงักายของนกัศึกษามี แต่ไม่เป็นลายลกัษณ์
อักษร   การบริหารจัดการด้านออกกําลังกายยังไม่เอือต่อการออกกําลังกายของนักศึกษา 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่อการออกกาํลงักายยงัมีไม่เพียงพอ  
 ชูเกียรติ  เกียรติธีรรัตน์  (2537) ไดท้าํการวิจยัเรือง ความตอ้งการทาํกิจกรรมการออก
กาํลงักายของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือทราบความตอ้งการกิจกรรม
การออกกาํลงักายของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดา้นสถานทีอุปกรณ์และสิงอาํนวยความ
สะดวก ดา้นการบริการและวิชาการ ดา้นประเภทกิจกรรมการออกกาํลงักายและดา้นจาํนวนวนั 
เวลาทีตอ้งการออกกาํลงักาย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามซึงหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาดว้ยวิธีการ  
เดลฟาย   และมีค่าความเชือมนั .81   เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกระทาํกบั            
กลุ่มตวัอยา่งทีสุ่มมาจากนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทีตงัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึงมีจาํนวน
นกัศึกษามากกว่า 10,000 คน รวมจาํนวน 2,061 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มแบบพวกและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค่้าความถีและร้อยละ ผลการวิจยัขอ้มูลพบวา่ 
 . นกัศึกษาส่วนมากมีความตอ้งการดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก 
โดยมีความตอ้งการในระดบัมากทีสุดใหมี้สนามกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะสนามกีฬาในร่มทีพร้อมดว้ย
สิงอาํนวยความสะดวกและสนามกีฬาต่าง ๆ นนั ควรแยกจากกนัและบริเวณทีตงัของสนามกีฬาตอ้ง
มีสิงแวดลอ้มทีสะอาด บริสุทธิ ปลอดจากกลิน เสียง ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์กีฬาทีมีไวเ้พือบริการ
ตอ้งมีคุณภาพดี สามารถนาํไปใชไ้ดเ้ลย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 . นกัศึกษาส่วนมากมีความตอ้งการดา้นบริการและวิชาการ โดยมีความตอ้งการใน
ระดบัมากทีสุด ให้เจา้หน้าทีดูแลความปลอดภยัในบริเวณทีออกกาํลงักายและมีความตอ้งการใน
ระดบัมาก ให้มีหน่วยงานและบุคลากรทีรับผิดชอบเกียวกบัการบริการและการจดัการกิจกรรม    
การออกกาํลงักาย และการประชาสมัพนัธ์เกียวกบักิจกรรมการออกกาํลงักาย 
 . นักศึกษาส่วนมากมีความตอ้งการดา้นประเภทกิจกรรมการออกกาํลงักาย โดยมี
ความตอ้งการในระดับมากทีสุดให้มีกิจกรรมประเภทว่ายนํา และฟุตบอล มีความตอ้งการใน   
ระดบัมาก ใหมี้กิจกรรมแบดมินตนั บาสเกตบอล และวอลเลยบ์อล 
 . นักศึกษาส่วนมากมีความตอ้งการดา้นจาํนวนวนัและเวลาทีออกกาํลงักาย โดยมี
ความตอ้งการในระดบัมากทีสุด ใหมี้การออกกาํลงักายในช่วงเยน็หลงัเลิกเรียนทุกวนั 
 กาญจนา  ชาํนาญกิจ ( ) ทาํการวิจยัเรืองความคิดเห็นและความตอ้งการของนิสิตต่อ
การบริการสุขภาพในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  เพือศึกษาและเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นและความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการสุขภาพ จาํแนกตามคณะ กลุ่มชนัปี และเพศ 
โดยใชแ้บบสาํรวจความคิดเห็นต่อการบริการสุขภาพและความตอ้งการต่อการบริการสุขภาพ โดย
ใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน ผลการวิจยั 
พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตต่อบริการสุขภาพอยูใ่นระดบัตาํกว่าพอใช ้แต่ความตอ้งการของนิสิต
ต่อบริการสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีความตอ้งการการตรวจสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง     
การรักษาพยาบาลเบืองตน้ การป้องกนัโรคและอุบติัภยั และการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัสูง     
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อการบริการสุขภาพ พบว่านิสิตทีอยูใ่นคณะต่างกนัและ
นิสิตชนัปีที -  กบัปีที -  มีความคิดเห็นต่อบริการสุขภาพแตกต่างกนั นิสิตชายกบัหญิงมีความ
คิดเห็นต่อบริการสุขภาพไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการ
สุขภาพ พบวา่นิสิตทีอยูใ่นคณะต่างกนัมีความตอ้งการต่อการบริการสุขภาพต่างกนั นิสิตชนัปีที -  
กบัชนัปีที -  และนิสิตชายกบันิสิตหญิงมีความตอ้งการต่อการบริการสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
 สุปราณี  ขวญับุญจันทร์ (2534)  ได้ทาํการวิจัยเรืองความต้องการบริการการออก       
กาํลงักายของบุคลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ผลการศึกษาปรากฏวา่ 
 . ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ ตอ้งการสถานทีการออก
กาํลงักาย ตงัอยูที่ทาํเลเหมาะสม เดินทางไปมาสะดวก อุปกรณ์พลศึกษามีเพียงพอตามสัดส่วนกบั
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ และอุปกรณ์กีฬามีคุณภาพ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 . ดา้นกิจกรรมการออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ ตอ้งการวิจยักิจกรรมประเภทเทเบิลเทนนิส 
วา่ยนาํ แบดมินตนั เปตอง ลีลาศ กายบริหาร เทนนิส และกิจกรรมเขา้จงัหวะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 . ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ อุปกรณ์ทีใช้ทดสอบสมรรถภาพ     
ทางกายมีเพียงพอ และไดม้าตรฐาน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรเป็นประจาํและ
สถานทีสาํหรับการฝึกกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 . ดา้นบุคลากรให้บริการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการบุคลากรมีมนุษยสัมพนัธ์ มีบุคลิกภาพ
ทีดี มีสุขภาพทีสมบูรณ์ แขง็แรงทงัร่างกายและจิตใจ 
 . ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการหนงัสือ ตาํรา เอกสาร หรือคู่มือเกียวกบัการออก
กาํลงักายเพือสุขภาพเพือสมาชิกไดศึ้กษาคน้ควา้เพือเติมอยูเ่สมอโดยทวัถึงกนั สมาชิกประเมินผล
การออกกาํลังกายของตนเอง เป็นประจาํ เพือจะได้ปรับปรุงหาทางได้ดีขึนต่อไป และมีเทป 
โทรทศัน์ ภาพยนตร์เกียวกบักีฬาเสมอ ๆ 
 . ดา้นช่วงเวลาในการออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการออกกาํลงักายในวนัเสาร์  
วนัอาทิตย ์ตอ้งการออกกาํลงักายในช่วงเวลา 08:00-10:00 น. และ 16:30-18:30 น.  
 . การเปรียบเทียบความตอ้งการออกกาํลงักายรวม 5 ดา้น คือ สถานที อุปกรณ์ และ
สิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรมการแกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย บุคลากร             
ผูใ้ห้บริการ และนักวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างบุคลากร  
ชาย-หญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 . การเปรียบเทียบความตอ้งการออกกาํลงักาย รวมทงั 5 ดา้นคือ ดา้นสถานที อุปกรณ์ 
สิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรมการออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรทีเป็น
โสดกบัสมรส ปรากฏวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 . ความเปรียบเทียบความตอ้งการการบริการการออกกาํลงักายรวม 5 ดา้น คือ 
สถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรมการออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ตามอายุ ปรากฏว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และนาํผล    
การทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรทีมีอายรุะหว่าง 51-60 ปี มีความแตกต่างกบับุคลากรทีมีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี 31-40 ปี และ 21-30 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ควรมีหน่วยงานใหม่ขึนมารับผิดชอบ 
การจดัการและการให้บริการการออกกาํลงักาย โดยหน่วยงานใหม่นีจะเปิดรับบุคลากรเขา้เป็น
สมาชิกและเก็บเงินจากสมาชิก นอกจากนนัตอ้งมีเจา้หน้าทีดูแลรักษาสถานที วสัดุ อุปกรณ์ และ  
สิงอาํนวยความสะดวก และควรจะตอ้งมีครูฝึกทีชาํนาญ เพือทีจะไดค้อยแนะนาํ ช่วยเหลือการออก
กาํลงักายของสมาชิก 

 วีระศกัดิ  ศรีปูณะ ( ) ทาํการวิจยัเรืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์และนักศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน  คน ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดก้ลบัคืนมา  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ .  นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีหา  
ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย t-test และ ANOVA ผลการวิจยั
พบวา่  
 . อาจารยแ์ละนักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาว่ามี
ปัญหาปานกลาง โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ามีปัญหาในเรือง การใหค้วามสนใจในกิจกรรม
นักศึกษาของอาจารย ์การให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาขาดความสนใจ
ความเขา้ใจและขาดแรงจูงใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
 . อาจารยแ์ละนกัศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ากิจกรรมทีนกัศึกษาตอ้งการเขา้
ร่วมมาก คือ กีฬานอ้งใหม่ กีฬาภายในและกิจกรรมรับนอ้งใหม่ 
 . อาจารยแ์ละนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า  กิจกรรมทีนักศึกษาสนใจ   
เขา้ร่วมลาํดบัทีหนึง คือกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ อนัดบัทีหา้ คือกิจกรรมทางสังคม และอนัดบั
ทีหก คือ กิจกรรมศาสนาและวฒันธรรม 
 ทองสุก  สัมปหังสิต (  : 173-180, อา้งถึงใน สายนัต ์ จนับาํรุง  : - ) ได้
ทาํการศึกษาเรืองการใชเ้วลาว่างดว้ยการออกกาํลงักายของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยใชป้ระชากร  คน ผลการวิจยัพบวา่  
 . นิสิตส่วนมากใชเ้วลาว่างดว้ยการออกกาํลงักายและจะออกกาํลงักายในวนัทีมีการ
เรียนการสอน โดยจะออกกาํลงักายในช่วงเวลา . - .  น. นิสิตส่วนมากจะใชโ้รงฝึกพลศึกษา
เป็นสถานทีออกกาํลงักาย 
 . นิสิตชายมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาฟุตบอลมากทีสุด ส่วนนิสิตหญิงมีความ
สนใจในกิจกรรมกีฬาวา่ยนาํมากทีสุด 
 . นิสิตมีปัญหาหารออกกาํลงักายดา้นสถานที คือ โรงฝึกพลศึกษาทีมีอากาศร้อน   
อบอา้ว ดา้นอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่วนปัญหาส่วนตวันนัมกัพบว่ามีปัญหาเวลาว่าง
ไม่เพียงพอทีจะออกกาํลงักาย และมีภาระดา้นการเรียนมาก 
 . ความตอ้งการบริการการออกกาํลงักายในดา้นสถานที อุปกรณ์ สิงอาํนวยความ
สะดวกของนกัศึกษาชายและหญิงไม่แตกต่างกนั 
 . ความตอ้งการบริการการออกกาํลงักายดา้นบุคลากร แต่ละคณะ พบว่า นิสิตคณะ
พลศึกษา มีความตอ้งการแตกต่างกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 สาํเนา  ขจรศิลป์ (2527) ไดท้าํการวิจยัแนวกิจกรรมเสริมหลกัสูตร หรือ   นอกหลกัสูตร
ของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2526-2530 โดยศึกษาจากผูบ้ริหาร อาจารย์
ปรึกษาชมรมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรนกัศึกษา ทีเป็นกลุ่มผูน้าํกิจกรรมนกัศึกษา และนกัศึกษาทวัไป 
ในสถาบนัอุดมศึกษา สงักดัทบวงมหาวิทยาลยัและสงักดัทบวงศึกษาธิการ  จากทุกภาคของประเทศ 
พบว่านกัศึกษาทีเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรมนกัศึกษาและนกัศึกษาทวัไป   มีทศันคติต่อกิจกรรมที
สอดคลอ้งกนัว่า กิจกรรมนกัศึกษาโดยทวัไปช่วยสร้างความสามคัคี และช่วยพฒันาบุคลิกภาพของ
นกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ กิจกรรมดา้นกีฬาเป็นกิจกรรมทีช่วยพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลทีสมบูรณ์
ทงัร่างกาย อารมณ์ และเป็นมีระเบียบวินัย กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมเป็นกิจกรรมทีช่วยให้
นกัศึกษามีระดบัจริยธรรมทีดีขึน ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจและมีทกัษะในดา้นศิลปวฒันธรรมมากขึน 
กิจกรรมด้านบาํเพ็ญประโยชน์ มีประโยชน์ในด้านการพฒันาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาช่วยให ้      
เขา้ใจความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากสภาพจริง ช่วยให้นักศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ทาง
วิชาการของตนในการพฒันาชนบท 
   
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  3 
 

วธีิการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรือง “การมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์” เป็นการวิจัยเชิงพรรณา 
(Descriptive  Study) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 . ประชากร คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึงกาํลงัศึกษาทีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ในภาคปกติ ปีการศึกษา  ของทุกคณะวิชา ทุกชนัปี คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมณัฑนศิลป์  คณะอกัษรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาํนวน  12,156   คน (กองบริการการศึกษา 2)  
 . กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนาม
จนัทร์ ซึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งมีดงันี 
  ขนัตอนที 1  คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาในแต่ละคณะ โดยใชสู้ตร ทาโร  
ยามาเน่ ซึงมีความคลาดเคลือน 5  ทีระดบัความเชือมนั 95 %  
  ใชสู้ตรคาํนวณขนาดตวัอยา่งทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  คือ 
      n  =  N/1+Ne2 
                                  = N/1+N(0.05)2 
  ไดข้นาดตวัอยา่ง     = 388 คน  
 
  ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งเริมตน้จากวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัอยา่งเป็นสัดส่วน 
(Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป็น 8 คณะ ประกอบดว้ย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์  คณะอกัษรศาสตร์    
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
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   ขนาดตวัอยา่ง  =  n x n1 
                                               N 
 
    n1  = ขนาดตวัอยา่งของแต่ละชนั 
    n     = ขนาดตวัอยา่งของงานวิจยั 
    N    = ขนาดประชากร 
 

ประชากร
นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์

ประจาํปีการศึกษา 
จาํนวน ,  คน

จิตรกรรมฯ
 คน

สถาปัตยฯ์
 คน

มณัฑนศิลป์
,  คน

อกัษร
ศาสตร์
,  คน

ศึกษา
ศาสตร์
,  คน

วิทยา
ศาสตร์
,  คน

เภสชัศาสตร์
,  คน

วิศวกรรมฯ
,  คน

จิตรกรรมฯ
 คน

สถาปัตยฯ์
 คน

มณัฑนศิลป์
 คน

อกัษร
ศาสตร์

 คน

ศึกษา
ศาสตร์

 คน

วิทยา
ศาสตร์

 คน

เภสชัศาสตร์
 คน

วิศวกรรมฯ
 คน

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร
พระราชวงัสนามจนัทร์
ประจาํปีการศึกษา 

จาํนวน  คน 

แผนภูมิที  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครังนีใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครืองมือสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 388 ฉบบั แบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี 
 . แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถามในเรืองเพศ คณะ       
ชนัปีทีกาํลงัศึกษา  
      . เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย 
   2.1  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  .2  ดา้นกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
      . เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความตอ้งการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ประกอบดว้ย   
  3.  ดา้นกิจกรรมศิลปวฒันธรรม 
  3.  ดา้นกิจกรรมกีฬาและการออกกาํลงักาย 
  .3 ดา้นวิชาการสุขภาพ 
  3.  ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
  3.5 ดา้นนนัทนาการและบนัเทิง 
  3.  ดา้นการใชบ้ริการกิจกรรมสุขภาพ 
  3.7 ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมสุขภาพ 
  3.8 ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก (มหาวิทยาลยั) 
 . เป็นแบบสอบถามปลายเปิดทีสอบถามความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะการมี       
ส่วนร่วมกิจกรรมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

         ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย การหาค่าความ
เทียงตรงและการหาค่าความเชือมนั โดยมีขนัตอนดงันี 
 1.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการจากหนงัสือ ตาํรา เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
                   2.  นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวล เพือกําหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชีและ
โครงสร้างของแบบสอบถาม และขอบเขตของเนือหา โดยจดัเนือหาให้ครอบคลุม ตามคาํนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรแต่ละดา้น โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
                   3.  นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญ จาํนวน        
3 ท่าน เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และภาษาทีใช ้ตลอดจนพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทวัไปของแบบสอบถามเพือปรับปรุงแกไ้ข  
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 4.  นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กบันักศึกษาคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร     
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย 
              5.  นาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชส้ัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั 0.8148 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 หลังจากทีโครงร่างงานวิจัยได้รับการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยค์ณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงไดด้าํเนินการ
เกบ็ขอ้มูลในเดือนมกราคม พ.ศ.  รวมเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัสิน 1 เดือน ซึงผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 388 ชุด โดยดาํเนินการตามขนัตอนดงันี      
 1.   ขอหนังสือจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการกอง
กิจการนกัศึกษา เพือขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 

 2.   เมือไดรั้บอนุญาตแลว้ ผูศึ้กษาพบนักศึกษา เพือชีแจงวตัถุประสงค ์และขอความ
ร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 3.   นาํแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอย่างแลว้ นาํมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคาํตอบแต่ละขอ้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 การศึกษาครังนีประมวลผลโดยใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ และไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี
ดงัต่อไปนี 

 1.   ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติแจกแจงความถีและอตัราส่วน
ร้อยละ  จาํแนกตามเพศ  คณะ  และชนัปีทีศึกษา 
 2.   ขอ้มูลเกียวกบัการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์
โดยความถีและอตัราส่วนร้อยละ โดยจาํแนกเป็นรายขอ้ และรายดา้น 

 3.   วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการหาค่าใชค้่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) แลว้ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  (ประคอง กรรณสูตร 2542) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากรพระราชวงัสนามจนัทร์ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของนกัศึกษา จาํนวน 388 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 388 ฉบบั      
คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้นาํมาวิเคราะห์เพือเสนอผลโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น    
6 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที 2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา 
 ตอนที 3 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยักบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ตอนที  ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ตอนที 5 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยักบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ตอนที 6 สมมติฐานการศึกษา 
 

ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า          

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.03 ศึกษาชนัปีที 1   ร้อยละ 29.12  เขา้ศึกษาปี พ.ศ. 
2552 ร้อยละ 26.80 ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาํนวน 130 คน      
ร้อยละ 33.51 ไม่เป็นสมาชิกชมรม จาํนวน 226 คน ร้อยละ58.20 เป็นสมาชิกชมรมเกียวกบั          
การบาํเพญ็ประโยชน์ จาํนวน 55 คนร้อยละ 14.18 ในปีการศึกษา 2552 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ         
ทีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั คือการออกกาํลงักาย  เช่น  เดิน วิง ว่ายนาํ จาํนวน 268 คน ร้อยละ 69.07    
คิดว่าการออกกาํลงักายและกีฬาเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 353 คน ร้อยละ 90.98           
ดงัตารางที  
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ตารางที   ขอ้มูลทวัไป  
 

 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) 

(n = 388) 

 

ร้อยละ 

1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
93 

295 

 
23.97 
76.03 

2. ชันปีทีกาํลงัศึกษา 
        ปีที 1 
        ปีที 2 
        ปีที 3 
        ปีที 4 
        ปีที 5 
        อืน ๆ ระบุ ปีที  

 
113 
63 

101 
87 
23 
1 

 
29.12 
16.24 
26.03 
22.42 
5.93 
0.26 

3. ปีการศึกษาทีเข้ามาศึกษา 
       ปี พ.ศ. 2552 
       ปี พ.ศ. 2551 
       ปี พ.ศ. 2550 
       ปี พ.ศ. 2549 
       ปี พ.ศ. 2548 
       ปี พ.ศ. อืน ๆ ระบุ ปีที  

 
104 
66 

103 
87 
27 
1 

 
26.80 
17.01 
26.55 
22.42 
6.96 
0.26 
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ตารางที  (ต่อ)
 

 

ข้อมูลทวัไป
จํานวน 

กลุ่มตัวอย่าง (คน)  

(n = 388) 

จํานวน 

ทีเกบ็ (คน) 

(n = 388)

 

ร้อยละ

4. ศึกษาในคณะวชิา 
    คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    คณะมณัฑนศิลป์ 
    คณะอกัษรศาสตร์ 
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะวทิยาศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์     
    คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี    
    อุตสาหกรรม

 
7 
5 
33 
76 
44 
71 
33 

                119 

 
6 
5 
9 
83 
63 
53 
39 

            130

 
1.55 
1.29 
2.39 

21.39 
16.24 
13.66 
10.05 

  33.51

 

ตารางที   (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) 

(n = 218) 

 

ร้อยละ 

5. สมาชิกชมรมทเีป็นสมาชิกในปีการศึกษา 2552  

    (ให้ตอบได้มากกว่า  ข้อ) 
        กีฬา เช่น ยงิปืน บาสเกตบอล แอโรบิก  
        เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น สือสร้างสรรค ์
        นนัทนาการและบนัเทิง เช่น ดนตรีสากล 
        ศิลปวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมจีน 
        บาํเพญ็ประโยชน์ เช่น อาสาพฒันาชนบท 
        ยวุโฆษก 
        ภาษาและวรรณศิลป์ เช่น ภาษาองักฤษ 
        อนุรักษธ์รรมชาติ 
        ศาสนา เช่น พทุธ อิสลาม คริสต ์
       ไม่เป็นสมาชิกชมรม 

 
 

55 
2 
49 
11 
55 
7 
11 
8 
24 

226 

 
 

14.18 
0.52 

12.63 
2.84 

14.18 
1.80 
2.84 
2.06 
6.19 

58.20 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40 

ตารางที   (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลทวัไป 
จํานวน (คน) 

(n = 307) 

 

ร้อยละ 

6.  กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพทปีฏิบัตอิยู่ในปัจจุบัน 

       (ให้ตอบได้มากกว่า  ข้อ) 
        การออกกาํลงักาย  เช่น  เดิน  วงิ  วา่ยนาํ 
        รับประทานอาหารสุขภาพ  ผกัและผลไม ้
        การควบคุมนาํหนกั 
        ฟังเพลง  ร้องเพลง 
        ทาํงานประติมากรรม  ทาํงานบา้น 
        สันทนาการ 
        พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
        นงัสมาธิ 
        ไม่สูบบุหรีหรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์
        เล่นดนตรี 
        อ่านหนงัสือ 
       กิจกรรมของชมรม        

 
 

268 
8 
3 
2 
4 
7 
4 
6 
1 
2 
1 
1 

 
 

69.07 
2.06 
0.77 
0.52 
1.03 
1.80 
1.03 
1.55 
0.26 
0.52 
0.26 
0.26 

7. กจิกรรมทคีดิว่าเป็นกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

     (ให้ตอบได้มากกว่า  ข้อ) 
        ออกกาํลงักายและกีฬา  
        การอบรม  ประชุมดา้นสุขภาพ  โรคต่าง ๆ 
        การตรวจสุขภาพประจาํปี 
        ดนตรี  ศิลปากร  มิวสิค  อวอร์ด 
        การไปทวัร์สุขภาพ  ค่ายดูแลสุขภาพ  ดูนก  ท่องเทียว 
        การแข่งขนักีฬาภายในมหาวทิยาลยั 
        นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
        กิจกรรมการกศุล เช่น  เดิน-วงิเฉลิมพระเกียรติ  บริจาคโลหิต 
        ร่วมกิจกรรมของคณะวชิา เช่น กลว้ยไมเ้กมส์ 
        กิจกรรมนนัทนากา  สันทนาการ 
        นงัฟังอบรมธรรมะ  นงัสมาธิ 
        อ่านหนงัสือ 

 
 

353 
12 
9 
16 
31 
4 
4 
8 
6 
5 
7 
1 

 
 

90.98 
3.09 
2.32 
4.12 
7.99 
1.03 
1.03 
2.06 
1.55 
1.29 
1.80 
0.26 
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ตอนท ี2  การมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึงสามารถจดัเป็น

กลุ่มใหญ่ ๆ จาํแนกเป็น  ประเภท ไดแ้ก่  ) กิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษา เช่น 
โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน โครงการออกกาํลงักายเป็นนิจ เพิมบุคลิกภาพโครงการ       
ลา้งพิษ ลา้งใจ เสริมสุขภาพ เป็นตน้ 2) กิจกรรมของคณะต่าง ๆ เช่น การวิงเพือสุขภาพทบัแกว้    
มินิฮาร์ฟ มาราธอน ไมเ้รียวเกมส์ โครงการสานสัมพนัธ์อกัษร-จิตรกรรม กีฬานอ้ง-พี เป็นตน้ และ

) กิจกรรมของมหาวิทยาลยั เช่น Freshy Game  ดนตรีศิลปากร  มิวสิคอวอร์ด  Mini Sport และ 
การเตน้แอโรบิกดานซ์เพือสุขภาพ พบว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม Freshy Game  จาํนวน 344 คน ร้อยละ 88.66 กิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด 
จาํนวน 279 คน ร้อยละ 71.90 และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini Sport จาํนวน 268 คน ร้อยละ 
69.07  การเตน้แอโรบิกดานซ์เพือสุขภาพ จาํนวน 251 คน ร้อยละ 64.69 ตามลาํดบั กิจกรรมของ
หน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม จาํนวน 284 คน ร้อยละ 
73.20  และกิจกรรมของคณะต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วม จาํนวน 229 คน ร้อยละ 59.02 
ดงัตารางที  
 

ตารางที 2   การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา  
 

ข้อที กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 
จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

. กิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษา 
เช่น โครงการรักษสุ์ขภาพแบบผสมผสาน 
โครงการออกกาํลงักายเป็นนิจ เพิมบุคลิกภาพ 
โครงการลา้งพิษ ลา้งใจ เสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

104 26.80 284 73.20 

. กิจกรรมของคณะต่าง ๆ เช่น   การวงิเพือสุขภาพ 
ทบัแกว้มินิฮาร์ฟ มาราธอน ไมเ้รียวเกมส์ โครงการ 
สานสัมพนัธ์อกัษร-จิตรกรรม กีฬานอ้ง-พี เป็นตน้ 

229 59.02 159 41.98 

. กิจกรรมของมหาวทิยาลยั เช่น     
 3.1 Freshy Game 344 88.66 44 11.34 
 3.2 ดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด 279 71.91 109 28.09 
 3.3 Mini Sport 120 30.93 268 69.07 
 3.4 การเตน้แอโรบิกดานซ์เพือสุขภาพ 137 35.31 251 64.69 
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ตอนท ี3  ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 3.1  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัเพศกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

  การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เฉพาะ Mini Sport พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที (P-value = 0.004) โดย              
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากกวา่เพศหญิง ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัเพศกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
 

ข้อมูลทวัไป 

เพศชาย เพศหญิง 

p-value มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หน่วยอนามยั  29.03  26.10 .  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
คณะวิชาต่าง ๆ  56.99  59.66 .  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
Freshy  Game 

 88.17  88.81 .  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด 

 74.19  71.19 .  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
Mini Sport  43.01  27.12 . * 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
แอโรบิกดานซ์ 

 27.96  37.63 .  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างชันปีกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กบักิจกรรมของหน่วยอนามยั  (P-value = 
0.012)  กิจกรรมของคณะวิชาต่าง ๆ (p-value = 0.004)  กิจกรรม Freshy Game (p-value = 0.025) 
กิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด (p-value = 0.017)  กิจกรรม Mini Sport (p-value = <0.001) 
แต่ไม่มีความแตกต่างกบักิจกรรมแอโรบิคดานซ์โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมในจาํนวน
ทีมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  ทีร้อยละ .  , .  , 95.58 , 69.91 , 45.13 ตามลาํดบั ดงัตารางที 4 
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ตารางที 4  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
หน่วยอนามยั 

 .   .   .   .   .  . * 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
คณะวชิาต่าง ๆ 

 .   .   .   .   .  . * 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
Freshy  Game 

 .   .   .   .   .  . * 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ดนตรีศิลปากร 
มิวสิคอวอร์ด 

 .   .   .   .   .  . * 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
Mini Sport 

 .   .   .   .   .  <0.001* 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
แอโรบิคดานซ์ 

 .   .   .   .   .  .  
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคณะวิชากบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนักบัทุกกิจกรรม ดงัตารางที 5 
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ตารางที 5   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปะศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
p-value 

มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
หน่วยอนามยั 48 29.63 56 24.78 0.287 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
คณะวิชาต่าง ๆ 

93 57.41 136 60.18 0.584 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy  Game 143 88.27 201 88.94 0.838 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีศิลปากร  
มิวสิคอวอร์ด 118 72.84 161 71.24 0.729 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini Sport 58 35.80 62 27.43 0.079 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
แอโรบิคดานซ์ 

60 37.04 77 34.07 0.547 

 

ตอนท ี4  ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีทงัหมด 8 ดา้น ดงันี 1) ดา้น
ศิลปวฒันธรรม 2) ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย 3) ดา้นวิชาการสุขภาพ 4) ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์ 5) ด้านนันทนาการและบนัเทิง 6) ด้านบริการทีช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ         
7) ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ 8) ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวย
ความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ หากพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถนาํมาวิเคราะห์ผลไดด้งันี 
ดา้นศิลปวฒันธรรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการมากทีสุดคือ งานศิลปะภายในคณะ 
จาํนวน 343 คน ร้อยละ 88.40 รองลงมาคือ งานศิลปะเพือบริการชุมชน จาํนวน 340 คน ร้อยละ 
87.63 กิจกรรมดนตรีไทย จาํนวน 322 คน ร้อยละ 82.99  นาฎศิลป์ไทย จาํนวน 281 คน ร้อยละ 
72.42 ตามลาํดบั ดงัตารางที   
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ตารางที 6 ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นศิลปวฒันธรรม 
 

ข้อ 

ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ศิลปวฒันธรรม     
 งานศิลปะเพือบริการชุมชน เช่น การใชศิ้ลปะเพือ

ส่งเสริมสุขภาวะแก่ผูพ้ิการ 
340 87.63 48 12.37 

 งานศิลปะภายในคณะ เช่น การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ วาดภาพ งานปัน 

343 88.40 45 11.60 

 นาฎศิลป์ไทย เช่น รําไทย การแสดงพืนบา้น 281 72.42 107 27.58 
 กิจกรรมดนตรีไทย เช่น ชมการแสดงดนตรีไทย 

ฝึกปฏิบติัเครืองดนตรีไทย 
322 82.99 66 17.01 

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นศิลปวฒันธรรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ตอ้งการ จาํนวน 32 คน ร้อยละ 8.25 ในกลุ่มทีตอ้งการกิจกรรมศิลปะเพือบริการชุมชนมากทีสุด 
จาํนวน 7 คน ร้อยละ 1.80 ถนนสายศิลปะเพือแสดงหรือขายงานศิลปะของนักศึกษาทุกเดือน  
จาํนวน 6 คน ร้อยละ 1.55 กิจกรรมดนตรีสากล เช่น เล่นเปียโน ไวโอลิน จาํนวน 6 คน ร้อยละ 1.55 
ดงัตารางที 7 

 

ตารางที 7  ความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นศิลปวฒันธรรม 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. กจิกรรมอนื ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม 32 .  33 .  323 .  
 ถนนสายศิลปะ เพือแสดงหรือขายงานศิลปะ

ของนกัศึกษาทุกเดือน 
วงดนตรีไทยประจาํมหาวทิยาลยั 
สานสัมพนัธ์จิตรกรรม-มณัฑนศิลป์ 
กิจกรรมดนตรีสากล เช่น เล่นเปียโน 
ไวโอลิน 

6 
 

1 
3 
6 

 

1.55 
 
0.26 
0.77 
1.55 

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46 

ตารางที 7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 กิจกรรมศิลปะเพือบริการชุมชน 
วรรณกรรม การแสดง 
จดัศิลปะบาํบดั ใหน้กัศึกษาทุกคณะเป็นการ
ออกกาํลงักายใหใ้จแขง็แรง 
ออกค่ายศิลปะเพือพฒันาสุขภาพจิตใจ 
กิจกรรมแสดงความสามารถในดา้นต่าง ๆ 
การละเล่นไทย 
ศิลปะการถ่ายภาพ                                             
การทศันศึกษาสถานที ทีเป็นแหล่งของ
ศิลปวฒันธรรมไทย 

7 
1 
 

2 
 

1 
2 
1 
1 
1 

1.80 
0.26 

 
0.52 

 
0.26 
0.52 
0.26 
0.26 
0.26 

    

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการในกิจกรรมนีเรียงจากมากไปนอ้ยได ้ดงันี แบดมินตนั จาํนวน 
363 คน ร้อยละ 93.56 วา่ยนาํ จาํนวน 328 คน ร้อยละ 84.54 แอโรบิก จาํนวน 325 คน ร้อยละ 83.76 
เทเบิลเทนนิส จาํนวน 291 คน ร้อยละ 75.00 บาสเกตบอล จาํนวน 289 คน ร้อยละ 74.48 ลีลาศ 
จาํนวน 287 คน ร้อยละ 73.97 เปตอง จาํนวน 283 คน ร้อยละ 72.94 เทควนัโด จาํนวน 280 คน    
ร้อยละ 72.16 เทนนิส จาํนวน 272 คน ร้อยละ 70.10 วอลเลยบ์อล จาํนวน 272 คน ร้อยละ 70.10 
ฟุตบอลจาํนวน 242 คน ร้อยละ 62.37 ฟุตซอล จาํนวน 233 คน ร้อยละ 60.05 กรีฑา จาํนวน 226 
คน ร้อยละ 58.25 และเซปักตระกร้อ จาํนวน 196 คน ร้อยละ 50.52 ดงัตารางที 8 
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ตารางที 8  ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

. กฬีาและการออกกาํลงักาย     
 ลีลาศ 287 73.97 101 26.03 
 แอโรบิก 325 83.76 63 16.24 

 กรีฑา 226 58.25 162 41.75 
 เปตอง 283 72.94 105 27.06 
 แบดมินตนั 363 93.56 25 6.44 

 เทเบิลเทนนิส 291 75.00 97 25.00 
 เทนนิส 272 70.10 116 29.90 
 วอลเลยบ์อล 272 70.10 116 29.90 

 บาสเกตบอล 289 74.48 99 25.52 
 เซปักตระกร้อ 196 50.52 192 49.48 

 ฟุตบอล 242 62.37 146 37.63 
 ฟุตซอล 233 60.05 155 39.95 
 เทควนัโด 280 72.16 108 27.84 
 วา่ยนาํ 328 84.54 60 15.46 

 
 การศึกษาความต้องการกิจกรรมอืน  ๆ  ด้านกีฬาและการออกกําลังกาย   พบว่า           
กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการ จาํนวน 46 คน ร้อยละ 11.86 ส่วนใหญ่ตอ้งการกิจกรรมโยคะ จาํนวน 
15 คน ร้อยละ 3.87 ดงัตารางที 9 
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ตารางที 9  ความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย 
 

ข้อ
ท ี

กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

2. กจิกรรมอนื ๆ ด้านกฬีาและการออก
กาํลงักาย   

46 11.86 26 6.70 316 81.44 

 .  คาราเต ้
.  ยงิปืน 
.  ฟันดาบสากล 
.  โยคะ 
.  ปันจกัรยาน 
.   มีครูสอนเตน้ เช่น break แดนซ์ 
.   โปโลนาํ 
.   วงิเพือสุขภาพ 
.  ยมินาสติก 
. เตน้ระบาํหนา้ทอ้ง 
. ยโูด 
. โดดร่ม 
. กีฬาพืนบา้น 
. กอลฟ์ 

15. Tournament (สุขภาพ) 
16.  เตน้สมยัใหม่ เช่น  jass, hiphop,  
       k-pop 

8 
3 
1 
15 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

2.06 
0.77 
0.26 
3.87 
0.26 
0.52 
0.52 
0.26 
0.77 
0.52 
0.26 
0.52 
0.26 
0.52 
0.26 
0.26 

    

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านวิชาการสุขภาพ แหล่งความรู้  

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน  คน ร้อยละ 91.49 หนงัสือ ตาํรา เอกสารหรือคู่มือเกียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพไวใ้หศึ้กษา จาํนวน  คน ร้อยละ 88.14 ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ
เกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน  คน ร้อยละ 78.87   ดงัตารางที  
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ตารางที   ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นวิชาการสุขภาพ 
 

ข้อ 

ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

3. วชิาการสุขภาพ      

 .  หนงัสือ ตาํรา เอกสารหรือคู่มือเกียวกบัการส่งเสริม 
     สุขภาพไวใ้หศึ้กษา 

342 88.14 46 11.86 

 .  สือ เทคโนโลยสีารสนเทศเกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 355 91.49 31 7.99 
 .  ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเกียวกบั 

     การส่งเสริมสุขภาพ 
306 78.87 82 21.13 

 
  การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นวิชาการสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการ จาํนวน 18 คน ร้อยละ 4.64 ส่วนใหญ่ตอ้งการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการส่งเสริม 
สุขภาพและนิทรรศการ เช่น การจดับอร์ด จาํนวน  คน ร้อยละ .  ดงัตารางที 11 
 

ตารางที 11  ความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นวิชาการสุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3. กจิกรรมอนื ๆ ด้านวชิาการสุขภาพ 18 4.64 19 4.90 351 90.46 
 .  เผยแพร่ความรู้เกียวกบัการส่งเสริม    

     สุขภาพและนิทรรศการ เช่น การจดับอร์ด 
.  ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนุนดา้นกีฬา 
.  อบรมการนวดกดจุดต่าง ๆ ทีเมือย 
.  กิจกรรมควรเป็นปฏิบติัมากกวา่การนงัฟัง 
.  อบรมเรืองเพศศึกษา 
.  ค่ายส่งเสริมสุขภาพนอกสถานที 

6 
 

1 
2 
1 
1 
1 

1.55 
 

0.26 
0.52 
0.26 
0.26 
0.26 

 
 

   

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการในกิจกรรมซึงประกอบดว้ย การออกค่ายอาสาพฒันาชนบท  
จาํนวน  คน ร้อยละ 93.56 การรณรงคแ์ละร่วมดูแลความสะอาดของมหาวิทยาลยั จาํนวน       
353 คน ร้อยละ 92.5  การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด จาํนวน  คน ร้อยละ 89.95 และการรณรงค ์     
การรักษาวินยัจราจร จาํนวน 346 คน ร้อยละ 89.18 ดงัตารางที 12 
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ตารางที 12 ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์      

 .  การออกค่ายอาสาพฒันาชนบท 363 93.56 25 6.44 
 .  การรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด เช่น  การสูบบุหรี  

     การดืมสุรา  
349 89.95 39 10.05 

 .  การรณรงคแ์ละร่วมดูแลความสะอาดของ 
     มหาวิทยาลยั 

359 92.53 29 7.47 

 .  การรณรงคก์ารรักษาวินยัจราจร 346 89.18 42 10.82 
 
 การศึกษาความต้องการกิจกรรมอืนๆ ด้านกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์  พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความตอ้งการในกิจกรรม จาํนวน 25 คน ร้อยละ .  ส่วนใหญ่ตอ้งการกิจกรรมการ
รณรงคป์ลูกตน้ไม ้ปรับปรุงทศันียภาพของมหาวิทยาลยัให้ดี จาํนวน 7 คน ร้อยละ 1.80 กิจกรรม
ร่วมซ่อมแซมอาคารส่วนทีเสียหายภายในมหาวิทยาลยั จาํนวน 5 คน ร้อยละ 1.29 ดงัตารางที 13 
 

ตารางที 13 ความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน ์
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

4. กจิกรรมอนื ๆ ด้านบําเพญ็ประโยชน์ 25 6.44 22 5.67  341 87.89 
 .  ช่วยรณรงคว์ินยัจราจรอยา่งเคร่งครัด  

     เพือใหร้ถจอดเป็นระเบียบ ไม่จอดรถ 
     เกะกะขา้งถนน 

3 
 

0.77     

 .  การรณรงคป์ลกูตน้ไมเ้พือความร่มรืนของ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร ปรับปรุงและ 
     บูรณาการทศันียภาพในมหาวิทยาลยั  
     ใหดี้กวา่นี 

7 
 

1.80     
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ตารางที 13 (ต่อ) 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 .  การทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพือ 
     พฒันาความแตกต่างระหวา่งคณะต่าง ๆ  
     ภายในมหาวิทยาลยัเพือลดการแบ่งพรรค 
     แบ่งพวก 

 0.52     

 .  การรณรงคส์ร้างระเบียบวนิยัต่อตนเอง 
     ในการเขา้เรียน 

 0.52     

 .  โครงการยมืใหแ้ก่กนั  0.52     
 . ร่วมซ่อมแซมอาคารส่วนทีเสียหายภายใน 

     มหาวิทยาลยั 

 1.29     

 . การรณรงคล์ดการกินเหลา้ของนกัศึกษาลง      0.26     
 . ค่ายอาสาเดก็กาํพร้า-บา้นพกัคนชรา-วดัเก่า  0.78     

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิง 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการในกิจกรรม การแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา 
จาํนวน  คน ร้อยละ 98.7  การแสดงภาพยนตร์ หนังสัน ละครเวที จาํนวน  คน ร้อยละ 
95.10 กิจกรรมส่งเสริมการขายของหน่วยงานหรือบริษทัต่าง ๆ จาํนวน 35  คน ร้อยละ 92.53 
กิจกรรมภายในคณะ จาํนวน  คน ร้อยละ 92.0  ดงัตารางที 14 
 

ตารางที 14  ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นนนัทนาการและบนัเทิง 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

5 กจิกรรมนันทนาการและบันเทงิ      
 กิจกรรมภายในคณะ เช่น การแสดง กิจกรรมเล่นเกม 

ประชุมเชียร์ 
357 92.01 31 7.99 

 การแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา 383 98.71 5 1.29 
 การแสดงภาพยนตร์ หนงัสัน ละครเวที  369 95.10 19 4.90 
 กิจกรรมส่งเสริมการขายของหน่วยงานหรือบริษทัต่าง ๆ 

เช่น กิจกรรมโคก้ซ่า  
359 92.53 29 7.47 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52 

  จากการศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืนๆ ดา้นนนัทนาการและบนัเทิง พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความตอ้งการกิจกรรม จาํนวน 14 คน ร้อยละ 3.61 โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการใน
กิจกรรม Concert จาํนวน  คน ร้อยละ .  ดงัตารางที 15 
 

ตารางที 15  ความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นนนัทนาการและบนัเทิง 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

5 กจิกรรมอนื ๆ ด้านนันทนาการ 

และบันเทงิ  
14 3.61 30 7.73 344 88.66 

 .  กิจกรรมส่งเสริมสัมพนัธ์ระหวา่งคณะใน 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2.  Concert 
3.  Talk Show 

.  สันทนาการ 

3 
 

6 
2 
3 

0.77 
 

1.55 
0.52 
0.77 

    

 
 การศึกษาความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ด้านบริการทีช่วยสนับสนุน              

การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรช่วยแนะนําเกียวกับเทคนิคและทักษะในกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า        
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการในกิจกรรม จาํนวน 358 คน ร้อยละ92.27 ดงัตารางที  

 

ตารางที 16  ความตอ้งการการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

6. บริการทช่ีวยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ     
 บุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ในการออกกาํลงักาย กีฬา  
358 92.27 30 7.73 

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืนๆ ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการ จาํนวน 13 คน ร้อยละ 3.35 โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการจดัตงั
กลุ่มชกัชวน แนะนาํ ดูแลสุขภาพ เช่น ที fitness ของคณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน 5 คน ร้อยละ 1.29 
ดงัตารางที 17 
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ตารางที 17  ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอืน ๆ ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริม 
  สุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

6. 

 
กจิกรรมอนื ๆ ด้านด้านบริการทีช่วย
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

.  จดัตงักลุ่มชกัชวน แนะนาํ ดูแลสุขภาพ  
     เช่น ที fitness ของคณะศึกษาศาสตร์ 

.  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการสนบัสนุน 

.  ลดความอว้น 

.  ทีมนาํเกมส์สุขภาพ 

.  อยากใหทุ้กชมรมกีฬา มีโคช้ทีฝึกนกักีฬา 
     ดูแลและส่งแข่งขนัระดบัประเทศได ้

.  อยากมีเรียนเป็นแบบ class 2-3 วนั/สัปดาห์ 

13 
 

5 
 

1 
2 
1 
1 

 
1 

 3.35 
 

1.29 
 

0.26 
0.52 
0.26 
0.26 

 
0.26 

26 6.70  349 89.95 

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการ  หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การส่งเสริม
สุขภาพ จาํนวน 355 คนร้อยละ 91.49 ป้ายประชาสัมพนัธ์แนะนาํการส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 348 
คนร้อยละ 89.69 ดงัตารางที 18 
 

ตารางที   ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

7. การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ     

 ป้ายประชาสัมพนัธ์แนะนาํการส่งเสริมสุขภาพ 348 89.69 40 10.31 
 หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมสุขภาพ 355 91.49 33 8.51 

  
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ จาํนวน 15 คน ร้อยละ 3.86 โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร
ใน website ของมหาวิทยาลยั จาํนวน 6 คน ร้อยละ 1.52 การจดั event แสดงให้โ จะไดน่้าสนใจ 
จาํนวน 4 คน ร้อยละ 1.04 ดงัตารางที 19 
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ตารางที   ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอืน ๆ ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริม 
  สุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

7. 

 
 
 

กจิกรรมอนื ๆ ด้านการประชาสัมพนัธ์
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

.  จดัตงักลุ่มชกัชวน ประชาสัมพนัธ์ 

.  จดั Event แสดงใหดู้ จะไดน่้าสนใจ 

.  การประกาศรายละเอียด ตอ้งประกาศให ้
     ชดัเจนและทงัถึงทุกคณะวิชา 
4.  ขอ้มูลข่าวสารใน website ของ 
     มหาวิทยาลยั 

15 
 

3 
4 
2 
 

6 

 3.86 
  

0.78 
1.04 
0.52 

 
1.52 

  

20 
  

 5.16 
  

353 90.98  

 
 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวย
ความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ   พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการสนามกีฬาในร่ม 
ร้อยละ 99.74 อุปกรณ์มีคุณภาพและเพียงพอกบัความตอ้งการ ร้อยละ 99.48 ทีนังพกัผ่อนบริเวณ
รอบสนามกีฬา ร้อยละ 99.23 เครืองเล่น เครืองออกกาํลงักาย ร้อยละ 99.23 และสนามกีฬา
กลางแจง้ ร้อยละ 94.85 ดงัตารางที 20 
 

ตารางที  ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวย 
 ความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 

ต้องการ ไม่ต้องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

8. สถานท ีอุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกใน 

การส่งเสริมสุขภาพ 

    

 สนามกีฬาในร่ม เช่น โรงยมิ หอ้งออกกาํลงักาย 387 99.74 1 0.26 
 สนามกีฬากลางแจง้ เช่น สนามกีฬา  ลานกีฬา 368 94.85 20 5.15 
 ทีนงัพกัผอ่นบริเวณรอบสนามกีฬา 385 99.23 3 0.77 
 อุปกรณ์มีคุณภาพและเพียงพอกบัความตอ้งการ 386 99.48 2 0.52 

เครืองเล่น เครืองออกกาํลงักาย 385 99.23 3 0.77 
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 การศึกษาความตอ้งการกิจกรรมอืน ๆ   ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความ
สะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการ จาํนวน 24 คน ร้อยละ 6.20 โดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการให้การเปิดใช้โรงยิมใหม่และพฒันา Sport Complex จาํนวน 4 คน ร้อยละ 1.03 
ดงัตารางที 21 
 

ตารางที   ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอืน ๆ ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวย 
 ความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อ
ท ี

ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(n = 388) 
ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. กจิกรรมอนื ๆ ด้าน สถานท ีอุปกรณ์และ
เครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริม
สุขภาพ 

24 6.20  20  5.15 344 88.65 

 .  หอ้งฟิตเนสทีไม่ตอ้งเสียเงินแพงเหมือน 
     ของคณะศึกษา การส่งเสริมการออก 
     กาํลงักายทีไม่ควรทาํการออกกาํลงักายมี 
     ราคาแพง เวลากเ็ป็นขอ้อา้งพออยูแ่ลว้ 
     อยา่ใหร้าคามาเป็นตวักาํหนดการออก 
     กาํลงักายดว้ยเลย 

 0.77     

 .  สระวา่ยนาํขนาดมาตรฐาน 50 m  0.77     
 .  สนามเปตอง  0.26     
 .  หอ้งชมรม  0.26     
 .  ตูก้ดนาํ–นาํสุขภาพ  ตูน้าํดืม  0.77     
 .  เปิดใชโ้รงยมิใหม่และพฒันา SPORT  

     Complex 
 1.03     

 .  จดัไวต้ามจุดต่างๆ รอบมหาลยัหรือ 
      ทุกคณะ 

 0.26     

 .  สถานทีทาํโยคะ  0.52     
 .  อยากใหมี้สนามทาํกิจกรรมใหเ้พียงพอ  

     เช่น สนามแบดมินตนั 
 0.26     

 . อยากใหมี้สมาคมหรือชมรมกีฬา 
      ทุกประเภท 

 0.26     

 .  อยากใหมี้เซาวน่์า – ฟิตเนส  0.26     
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ตอนท ี5  ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกบัความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 5.1 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ไดแ้ก่  
  1)  ดา้นศิลปวฒันธรรม พบว่า กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศ      

มีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.013) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง  
จะมีความต้องการกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ .  และร้อยละ . ) 
กิจกรรมดนตรีไทย กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมดนตรีไทยแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.004) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมดนตรี
ไทยมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ .  และ . ) ดงัตารางที 22 

 

ตารางที 22  ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ดา้นศิลปวฒันธรรม  
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ดา้นศิลปวฒันธรรม       
 - งานศิลปะเพือการบริการชุมชน เช่น การใช ้
    ศิลปะส่งเสริมสุขภาวะแก่ผูพ้ิการ 85 91.40 255 86.44 0.206 

 - งานศิลปะภายในคณะ เช่น การแสดงศิลปกรรม 
    แห่งชาติ วาดภาพ งานปัน 

83 89.25 260 88.14 0.770 

 - นาฏศิลป์ไทย เช่น รําไทย การแสดงพนืบา้น 58 62.37 223 75.59 0.013* 
 -  กิจกรรมดนตรีไทย เช่น ชมการแสดงดนตรี 
    ไทย ฝึกปฏิบติัเครืองดนตรีไทย 68 73.12 254 86.10 0.004* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
  ) ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการ

กิจกรรมเตน้แอโรบิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกว่าเพศชาย กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความ
ตอ้งการกิจกรรมเทเบิลเทนนิสแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.002)  โดย        
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมเทเบิลเทนนิสมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งทงัสอง
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เพศมีความตอ้งการกิจกรรมเทนนิสแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.011)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมเทนนิสมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมี
ความตอ้งการกิจกรรมวอลเลยบ์อลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.043)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมวอลเลยบ์อลมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งทงัสอง
เพศมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  
โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งทงั
สองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  
โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลมากกว่าเพศหญิง และกลุ่มตวัอย่างทงั
สองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  
โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลมากกวา่เพศหญิง ดงัตารางที 23 
 

ตารางที 23 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกีฬาและ 
 การออกกาํลงักาย 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

2.  กีฬาและการออกกาํลงักาย       
     - ลีลาศ 62 66.67 225 76.27 0.066 
     - เตน้แอโรบิก 54 58.06 271 91.86 <0.001* 
     - กรีฑา 61 65.59 165 55.93 0.100 
     - เปตอง 70 75.27 213 72.20 0.562 
     - แบดมินตนั 90 96.77 273 92.54 0.147 
     - เทเบิลเทนนิส 81 87.10 210 71.19 0.002* 
     - เทนนิส 75 80.65 197 66.78 0.011* 
     - วอลเลยบ์อล 73 78.49 199 67.46 0.043* 
     - บาสเกตบอล 74 79.57 215 72.88 0.197 
     - เซปักตระกร้อ 64 68.82 132 44.75 <0.001* 
     - ฟุตบอล 76 81.72 166 56.27 <0.001* 
     - ฟุตซอล 73 78.49 160 54.24 <0.001* 
     - เทควนัโด 61 65.59 219 74.24 0.105 
     - วา่ยนาํ 78 83.87 250 84.75 0.839 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58 

  ) ด้านวิชาการสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทังสองเพศมีความ
ตอ้งการกิจกรรมนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 24 
 

ตารางที 24 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นวิชาการ 
 สุขภาพ   
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

3.  วิชาการสุขภาพ  78.33 84.86 256.00 86.78 0.178 
     - หนงัสือ ตาํรา เอกสารหรือคู่มือเกียวกบั 
        การส่งเสริมสุขภาพไวใ้หศึ้กษา 78 83.87 264 89.49 0.144 

     - สือ เทคโนโลยสีารสนเทศเกียวกบั 
        การส่งเสริมสุขภาพ 

80 87.91 275 93.22 0.103 

     - ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเกียวกบั 
        การส่งเสริมสุขภาพ 

77 82.80 229 77.63 0.287 

 
  ) ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมี

ความตอ้งการกิจกรรมนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 25 
 

ตารางที   ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นกิจกรรม 
 บาํเพญ็ประโยชน์ 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4.  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์   81.50 87.63 272.75 92.46 0.177 
     - การออกค่ายอาสาพฒันาชนบท 85 91.40 278 94.24 0.331 
     - การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด เช่น การสูบ 
       บุหรี การดืมสุรา 

80 86.02 269 91.19 0.149 

    - การรณรงคแ์ละร่วมดูแลความสะอาดของ 
      มหาวิทยาลยั 83 89.25 276 93.56 0.168 

    - การรณรงคก์ารรักษาวจิยัจราจร 78 83.87 268 90.85 0.059 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 

  ) ดา้นกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิง พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างทงัสอง
เพศมีความตอ้งการกิจกรรมนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 26 
 

ตารางที 26  ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นกิจกรรม 
 นนัทนาการและบนัเทิง 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

5.  กิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิง   88.50 95.16 278.50 94.41 0.548 
     - กิจกรรมภายในคณะฯ เช่น การแสดง  
       กิจกรรมเล่นเกม ประชุมเชียร์ 85 91.40 272 92.20 0.803 

    - การแสดงดนตรีต่างๆ ในทุกภาคการศึกษา 93 100.00 290 98.31 0.206 
     - การแสดงภาพยนตร์ หนงัสัน ละครเวที 88 94.62 281 95.25 0.806 
     - กิจกรรมส่งเสริมการขายของหน่วยงานหรือ 
       บริษทัต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโคก้ซ่า 

88 94.62 271 91.86 0.378 

 

  ) ดา้นบริการทีช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 27 

 

ตารางที    ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นบริการ 
  ทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ  
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

6.  บริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 88 94.62 270 91.52 0.329 
      - บุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและ 
         ทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในการออก 
         กาํลงักาย กีฬา 

88 94.62 270 91.53 0.329 
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  ) ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมนีไม่แตกต่างกนั  ดงัตารางที 28 
 

ตารางที 28  ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

7.  การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 84.00 90.32 267.50 90.68  
     - ป้ายประชาสัมพนัธ์แนะนาํการส่งเสริม 
        สุขภาพ 84 90.32 264 89.49 0.818 

     - หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การส่งเสริม 
        สุขภาพ 

84 90.32 271 91.86 0.642 

 
  ) ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   
(p-value = 0.024)  โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้มากกว่าเพศชาย 
และกลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการทีนงัพกัผ่อนบริเวณรอบสนามกีฬาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.002)  โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการทีนงัพกัผอ่น
บริเวณรอบสนามกีฬามากกวา่เพศชาย  ดงัตารางที 29 
 

ตารางที 29 ความแตกต่างระหวา่งเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นสถานที  
 อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

8.  สถานที อุปกรณ์ และเครืองอาํนวยความ 
     สะดวก  การส่งเสริมสุขภาพ 

90.40 97.20 291.80 98.92 0.171 

     - สนามกีฬาในร่ม เช่น โรงยมิ หอ้งออก 
        กาํลงักาย 92 98.92 295 100.00 0.075 

     - สนามกีฬากลางแจง้ เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา 84 90.32 284 96.27 0.024* 
     - ทีนงัพกัผอ่นบริเวณสนามกีฬา 90 96.77 295 100.00 0.002* 
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ตารางที 29 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป 
เพศชาย เพศหญิง 

p-value ต้องการ ต้องการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

       - อุปกรณ์มีคุณภาพและเพียงพอกบัความ 
          ตอ้งการ 93 100.00 293 99.32 0.426 

       - เครืองเล่น เครืองออกกาํลงักาย 93 100.00 292 98.98 0.329 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

 .  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  1) ด้านศิลปวฒันธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในชันปีแตกต่างกันมีความ

ตอ้งการกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  ดงัตารางที  
 

ตารางที 30   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  ดา้นศิลปวฒันธรรม 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

1. ดา้น 
    ศิลปวฒันธรรม  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 - งานศิลปะเพือการ
บริการชุมชน เช่น 
การใชศิ้ลปะส่งเสริม
สุขภาวะแก่ผูพ้ิการ 

 .   .   .   .   .  0.547 

 - งานศิลปะภายใน
คณะ เช่น การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ 
วาดภาพ งานปัน 

 .   .   .   .   .  .657 

 - นาฏศิลป์ไทย เช่น 
รําไทย การแสดง
พืนบา้น 

 .   .   .   .   .  .204 

 - กิจกรรมดนตรีไทย 
เช่น ชมการแสดง
ดนตรีไทย ฝึกปฏิบติั
เครืองดนตรีไทย 

 .   .   .   .   .  . 24 
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  2) ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการ
กิจกรรมเตน้แอโรบิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.030)  โดยกลุ่มตวัอยา่ง     
ชนัปีที 3 จะมีความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกวา่ชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความ
ตอ้งการกิจกรรมกรีฑาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.024)  โดยกลุ่มตวัอยา่ง  
ชันปีที 2 จะมีความตอ้งการกิจกรรมกรีฑามากกว่าชันปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชันปีมีความ
ตอ้งการกิจกรรมบาสเกตบอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.029)  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการกิจกรรมบาสเกตบอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละ   
ชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.026)  
โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอยา่ง
แต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.008)  
โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 2 จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละ
ชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ และกลุ่มตวัอยา่งแต่ละ
ชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมว่ายนาํแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 4 จะมีความตอ้งการกิจกรรมวา่ยนาํมากกวา่ชนัปีอืน ๆ ดงัตารางที 31 
 

ตารางที 31   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

2. กีฬาและ 
    การออกกาํลงักาย  

82.86 73.32 47.36 75.17 68.43 67.75 63.43 72.91 15.57 64.88 0.219 

 - ลีลาศ  .   .   .   .   .  0.058 
 - เตน้แอโรบิก  .   .   .   .   .  0.030* 
 - กรีฑา  .   .   .   .   .  0.024* 
- เปตอง  .   .   .   .   .  0.382 
- แบดมินตนั  .   .   .   .   .  0.734 
 - เทเบิลเทนนิส 84 74.   .   .   .   .  0.390 
 - เทนนิส  .   .   .   .   .  0.061 
 - วอลเลยบ์อล  .   .   .   .   .  0.625 
 - บาสเกตบอล  .   .   .   .   .  0.029* 
 - เซปักตระกร้อ  .   .   .   .   .  0.026* 
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ตารางที 31  (ต่อ)
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

 - ฟุตบอล  .   .   .   .   .  0.008* 
 - ฟุตซอล  .   .   .   .   .  <0.001* 
 - เทควนัโด  .   .   .   .   .  0.264 
 - วา่ยนาํ  .   .   .   .   .  <0.001* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
  3) ดา้นวิชาการสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กนั ดงัตารางที 32 
 

ตารางที 32   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ดา้นวิชาการสุขภาพ 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

3. วชิาการสุขภาพ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0.248 
 - หนงัสือ ตาํรา 
เอกสารหรือคู่มือ
เกียวกบัการส่งเสริม
สุขภาพไวใ้หศึ้กษา 

 .   .   .   .   .  0.476 

- สือ เทคโนโลยี
สารสนเทศเกียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพ 

 .   .   .   .   .  0.114 

 - ประชุม อบรม 
สมัมนาทางวชิาการ
เกียวกบัการส่งเสริม
สุขภาพ 

 .   .   .   .   .  0.155 

 
  4) ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการ
การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.001)  กลุ่มตวัอยา่ง
ชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดมากกวา่ชนัปีอืน ๆ ดงัตารางที 33 
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ตารางที 33   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

4. กิจกรรมบาํเพญ็ 
ประโยชน์  

104.75 92.70 56.50 89.68 93.00 92.08 81.00 93.10 19.00 79.17 0.118 

 - การออกค่ายอาสา
พฒันาชนบท 

104 92.04 62 98.41 96 95.05 81 93.10 20 83.33 0.113 

 - การรณรงคต่์อตา้น
ยาเสพติด เช่น การ
สูบบุหรี การดืมสุรา 

104 92.04 56 88.89 90 89.11 83 95.40 16 66.67 0.001* 

 - การรณรงคแ์ละ
ร่วมดูแลความสะอาด
ของมหาวทิยาลยั 

108 95.58 57 90.48 92 91.09 82 94.25 20 93.33 0.239 

 - การรณรงคก์าร
รักษาวนิยัจราจร 

103 91.15 51 80.95 94 93.07 78 89.66 20 83.33 0.120 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 
  5) ดา้นวิชาการสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรม
วิชาการสุขภาพไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 34 
 

ตารางที 34   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ดา้นกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิง 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

5. กิจกรรม  
นนัทนาการและ
บนัเทิง  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .198 

 - กิจกรรมภายใน
คณะฯ เช่น การแสดง 
กิจกรรมเล่นเกม 
ประชุมเชียร์ 

 .   .   .   .   .  .  

 - การแสดงดนตรี
ต่าง ๆ  ในทุก 
ภาคการศึกษา 

 .   .   .   .   .  .  
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ตารางที 34   (ต่อ) 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

 - การแสดง
ภาพยนตร์  
หนงัสนั  
ละครเวที 

 .   .   .   .   .  .  

 - กิจกรรมส่งเสริม
การขายของ
หน่วยงานหรือบริษทั 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
โคก้ซ่า 

 .   .   .   .   .  .  

  6) ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปี
มีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.022)  กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํ
เกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ  มากกวา่ชนัปีอืน ๆ  ดงัตารางที 35 
 

ตารางที 35   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

6. บริการทีช่วย
สนบัสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .520 

 - บุคลากรช่วย
แนะนาํเกียวกบั
เทคนิคและทกัษะใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ในการออกกาํลงักาย 
กีฬา 

 .   .   .   .   .  . * 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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  7) ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปี
มีความตอ้งการกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (p-value = 0.286) ดงัตารางที 36 
 

ตารางที 36  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

7. การ
ประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .286 

 - ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
แนะนาํการส่งเสริม
สุขภาพ 

 .   .   .   .   .  .  

 - หน่วยงาน
ประชาสมัพนัธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 .   .   .   .   .  .  

 
  8) ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกใน 
การส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.350) ดงัตารางที 37 
 

ตารางที 37   ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

8. สถานที อุปกรณ์
และเครืองอาํนวย
ความสะดวกใน
การส่งเสริม
สุขภาพ 

110.60 97.88 62.60 99.37 99.60 98.61 85.80 98.62 23.60 98.33 0.350 
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ตารางที 37  (ต่อ) 
 

 ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที  ชนัปีที   
ขอ้มูลทวัไป มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม p-value 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

 - สนามกีฬา 
ในร่ม เช่น โรงยมิ  
หอ้งออก 
กาํลงักาย 

112 99.12 63 100.00 101 100.00 87 100.00 24 100.00 0.655 

 - สนามกีฬา
กลางแจง้ เช่น 
สนามกีฬา ลานกีฬา 

 .   .   .   .   .  .292 

 - ทีนงัพกัผอ่น
บริเวณสนามกีฬา 

111 98.23 62 98.41 101 100.00 87 100.00 24 100.00 0.454 

 - อุปกรณ์มีคุณภาพ
และเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

 .   .   .   .   .  .  

 - เครืองเล่น เครือง
ออกกาํลงักาย 

 .   .   .   .   .  .  

 5.3 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
  1) ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะมีความตอ้งการสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกใน   
การส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 38 
 

ตารางที 38  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ดา้นศิลปวฒันธรรม 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

1. ดา้นศิลปวฒันธรรม        
 - งานศิลปะเพือการ
บริการชุมชน เช่น การ
ใชศิ้ลปะส่งเสริมสุข
ภาวะแก่ผูพ้ิการ 

144 88.89 196 86.73 0.523 
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ตารางที 38  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

 - งานศิลปะ
ภายในคณะ เช่น 
การแสดง
ศิลปกรรม
แห่งชาติ วาดภาพ 
งานปัน 

147 90.74 196 86.73 0.223 

 - นาฏศิลป์ไทย 
เช่น รําไทย การ
แสดงพืนบา้น 

123 75.93 158 69.91 0.191 

 - กิจกรรมดนตรี
ไทย เช่น ชมการ
แสดงดนตรีไทย 
ฝึกปฏิบติัเครือง
ดนตรีไทย 

140 86.42 182 80.53 0.128 

 
  2) ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่าง

กนัมีความตอ้งการกิจกรรมลีลาศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยกลุ่ม
ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีความต้องการกิจกรรมลีลาศมากกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.004) โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมี
ความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อมากกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มตวัอยา่งที
ศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p-value = 0.008) โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลมากกว่า
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงัตารางที 39 
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ตารางที 39  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย 
 

ข้อมูลทวัไป 
กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

2. กีฬาและการ
ออกกาํลงักาย   

     

 - ลีลาศ 134 82.72 153 67.70 0.001* 
 - เตน้แอโรบิก 137 84.57 188 83.19 0.716 
 - กรีฑา 99 61.11 127 56.19 0.333 
 - เปตอง 123 75.93 160 70.80 0.262 
 - แบดมินตนั 151 93.21 212 93.81 0.814 
 - เทเบิลเทนนิส 115 70.99 176 77.88 0.122 
 - เทนนิส 117 72.22 155 68.58 0.440 
- วอลเลยบ์อล 114 70.37 158 69.91 0.922 
 - บาสเกตบอล 114 70.37 175 77.43 0.116 
 - เซปักตระกร้อ 96 59.26 100 44.25 0.004* 
 - ฟุตบอล 104 64.20 138 61.06 0.530 
 - ฟุตซอล 110 67.90 123 54.42 0.008* 
 - เทควนัโด 122 75.31 158 69.91 0.242 
 - วา่ยนาํ 139 85.80 189 83.63 0.559 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

  3) ดา้นวิชาการสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะมีความตอ้งการดา้นนีไม่
แตกต่างกนั ดงัตารางที 40 
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ตารางที 40 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นวิชาการสุขภาพ 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

3. วชิาการสุขภาพ   138.33 85.39 196.67 87.02 0.079 
 - หนงัสือ ตาํรา 
เอกสารหรือคู่มือ
เกียวกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพไว้
ใหศึ้กษา 

137 84.57 205 90.71 0.065 

 - สือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เกียวกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

144 88.89 213 94.25 0.055 

 - ประชุม อบรม 
สัมมนาทาง
วชิาการเกียวกบั
การส่งเสริม
สุขภาพ 

134 82.72 172 76.11 0.116 

 
  4) ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะมีความตอ้งการ
ดา้นนีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.284) ดงัตารางที 41 
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ตารางที 41  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

4. กิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์   

146.75 90.59 207.50 91.81 0.284 

 - การออกค่าย
อาสาพฒันา
ชนบท 

149 91.98 214 94.69 0.283 

 - การรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติด 
เช่น การสูบบุหรี 
การดืมสุรา 

143 88.27 206 91.15 0.352 

- การรณรงคแ์ละ
ร่วมดูแลความ
สะอาดของ
มหาวิทยาลยั 

147 90.74 212 93.81 0.258 

 - การรณรงคก์าร
รักษาวจิยัจราจร 148 91.36 198 87.61 0.241 

 
  5) ดา้นกิจกรรมนันทนาการและบนัเทิง พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะมีความ
ตอ้งการดา้นนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 42 
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ตารางที 42 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิง 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

5. กิจกรรม
นนัทนาการและ
บนัเทิง   

153.50 94.75 213.50 94.47 0.397 

 - กิจกรรมภายใน
คณะฯ เช่น การ
แสดง กิจกรรม
เล่นเกม ประชุม
เชียร์ 

146 90.12 211 93.36 0.246 

 - การแสดงดนตรี
ต่าง ๆ ในทุกภาค
การศึกษา 

161 99.38 222 98.23 0.321 

 - การแสดง
ภาพยนตร์  
หนงัสัน  

156 96.30 213 94.25 0.356 

 - กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
ของหน่วยงาน
หรือบริษทัต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรม 
โคก้ซ่า 

151 93.21 208 92.04 0.664 

 
 6) ดา้นบริการทีช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคณะมี
ความตอ้งการดา้นนีไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที 43 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73 

ตารางที 43 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

6. บริการทีช่วย
สนบัสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

146 90.1235 212 93.8053 0.181 

 - บุคลากรช่วย
แนะนาํเกียวกบั
เทคนิคและทกัษะ
ในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ในการออก
กาํลงักาย กีฬา 

146 90.12 212 93.81 0.181 

 
  7) ดา้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละคณะ

มีความตอ้งการดา้นนีไม่แตกต่างกนั  ดงัตารางที 44 
 

ตารางที 44 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

7. การ
ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

151.00 93.21 200.50 88.72 0.137 

 - ป้าย
ประชาสัมพนัธ์
แนะนาํการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

150 92.59 198 87.61 0.111 
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ตารางที    (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

 - หน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์
การส่งเสริม
สุขภาพ 

152 93.83 203 89.82 0.163 

 
  8) ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคณะมีความตอ้งการดา้นนีไม่แตกต่างกนั  ดงัตารางที 45 
 

ตารางที 45 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ   
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

8. สถานที 
อุปกรณ์และ
เครืองอาํนวย
ความสะดวกใน
การส่งเสริม
สุขภาพ 

160.60 99.14 221.60 98.05 0.447 

 - สนามกีฬาในร่ม 
เช่น โรงยมิ หอ้ง
ออกกาํลงักาย 

162 100.00 225 99.56 0.397 

 - สนามกีฬา
กลางแจง้ เช่น 
สนามกีฬา ลาน
กีฬา 

157 96.91 211 93.36 0.119 

 - ทีนงัพกัผอ่น
บริเวณสนามกีฬา 

162 100.00 223 98.67 0.141 
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ตารางที 45   (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป 

กลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ต้องการ ต้องการ p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

 - อุปกรณ์มี
คุณภาพและ
เพียงพอกบั 
ความตอ้งการ 

161 99.38 225 99.56 0.813 

 - เครืองเล่น  
เครืองออก 
กาํลงักาย 

161 99.38 224 99.12 0.767 

 

ตอนท ี6  สมมติฐานการศึกษา (Hypotheals to be tested) 
 6.1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

แตกต่างกนั 
  1) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัเพศกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ   
     พบว่ากลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรม

ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ในกิจกรรม Mini Sport ทีกลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.004)  โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมี   
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากกวา่เพศหญิง 

  2) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัเพศกับความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ 

   ดา้นศิลปวฒันธรรม กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความ
ตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = 0.013) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความ
ตอ้งการกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ .  และร้อยละ . ) กิจกรรมดนตรี
ไทย กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมดนตรีไทยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ (p-value = 0.004) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมดนตรีไทยมากกว่า   
เพศชาย (ร้อยละ .  และ . ) 
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   ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการ
กิจกรรมเตน้แอโรบิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001)  โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกวา่เพศชาย  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมเทเบิลเทนนิสแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = 0.002) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรม  
เบิลเทนนิสมากกวา่เพศหญิง  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมเทนนิสแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = 0.011) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมเทนนิส
มากกวา่เพศหญิง  

    กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมวอลเลยบ์อลแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = 0.043) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรม
วอลเลยบ์อลมากกวา่เพศหญิง  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = <0.001) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรม
เซปักตระกร้อมากกวา่เพศหญิง  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (pvalue = <0.001) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอล
มากกวา่เพศหญิง  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001) โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายจะมีความตอ้งการกิจกรรม           
ฟุตซอลมากกวา่เพศหญิง 

   ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   
(p-value = 0.024) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้มากกวา่เพศชาย  

    กลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการทีนงัพกัผอ่นบริเวณรอบสนามกีฬา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.002) โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจะมีความตอ้งการ
ทีนงัพกัผอ่นบริเวณรอบสนามกีฬามากกวา่เพศชาย    
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 6.2 นกัศึกษาแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กนั 

  1) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัชนัปีกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ 

   กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการ
นกัศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.012) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมี
ส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษามากกวา่ชนัปีอืน ๆ   

   กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะต่างๆ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.004) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะ
วิชาต่าง ๆมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy Game แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.025) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรม Freshy 
Game มากกวา่ชนัปี อืน ๆ   

   กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด 
แตกต่างกนั   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.017) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วม
กิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด มากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini Sport แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรม Mini Sport 
มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

  2) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ 

  ในด้านศิลปวฒันธรรมกลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในชันปีแตกต่างกันมีความตอ้งการ
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  

  ในดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการ
กิจกรรมเตน้แอโรบิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.030) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปี
ที 3 จะมีความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีมีความต้องการกิจกรรมกรีฑาแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.024) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 2 จะมีความตอ้งการกิจกรรมกรีฑา
มากกวา่ชนัปีอืน ๆ  
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   กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมบาสเกตบอลแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.029) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการกิจกรรม
บาสเกตบอลมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.026) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรม
เซปักตระกร้อมากกวา่ชนัปีอืนๆ  

   กลุ่มตวัอย่างแต่ละชันปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.008) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 2 จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอล
มากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรม         
ฟุตซอลมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   กลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีมีความต้องการกิจกรรมว่ายนําแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = <0.001) โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 4 จะมีความตอ้งการกิจกรรมว่ายนาํ
มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

  ในดา้นกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการ  
การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P-value = 0.001) กลุ่มตวัอยา่ง
ชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

  ในดา้นบริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปี   
มีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.022) กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํ
เกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

 

 6.3 นกัศึกษาแต่ละคณะมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กนั 
  1) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยคณะวิชากับการมีส่วนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.46) 

  2) จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีความตอ้งการกิจกรรมลีลาศ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมี
ความตอ้งการกิจกรรมลีลาศมากกวา่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

   กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกันมีความต้องการกิจกรรม
เซปักตระกร้อแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.004) โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อมากกวา่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกันมีความต้องการกิจกรรม             
ฟุตซอลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.008) โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลมากกวา่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 5 
 

สรุปผลการวจัิย   อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยั เรือง การมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการมี    
ส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  พระราชวงัสนามจันทร์  เก็บขอ้มูลใน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึงกาํลงัศึกษาที
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ในภาคปกติ  ปีการศึกษา  ของทุกคณะวิชา 
จํานวน 388 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ และค่าไคสแคว ์
  

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ ผลการวิจยัไดข้อ้คน้พบ ดงันี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.03 
ศึกษาชนัปีที  ร้อยละ 29.12 เขา้ศึกษาปี พ.ศ. 2552 ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความเห็นว่าการออกกาํลงักายและกีฬาเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกชมรมอาสาเพือพฒันาชนบท  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั  คือ     
การออกกาํลงักาย เช่น เดิน วงิ วา่ยนาํ การขบัขีจกัรยาน  
 2. การมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา นกัศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ เมือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษา กิจกรรม Mini Sport และการเตน้แอโรบิกดานซ์
เพือสุขภาพ แต่พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy Game กิจกรรมดนตรีศิลปากร          
มิวสิคอวอร์ด และกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ตามลาํดบั 
 3. ความต้องการกิจกรรมส่ง เส ริมสุขภาพ  นัก ศึกษา มีความต้องการด้าน
ศิลปวฒันธรรมในกิจกรรมงานศิลปะภายในคณะมากทีสุด ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายส่วน
ใหญ่ตอ้งการกิจกรรมแบดมินตนั ดา้นวิชาการสุขภาพมีความตอ้งการสือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ส่วนใหญ่ตอ้งการกิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ดา้นกิจกรรม
นนัทนาการและบนัเทิงมีความตอ้งการในกิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา ดา้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

บริการทีช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิค
และทกัษะกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ตอ้งการ
หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมสุขภาพ ดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก 
การส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ตอ้งการสนามกีฬาในร่ม  
 4. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกบัการมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

  4.1  ความแตกต่างระหว่างปัจจยัเพศกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรม Mini Sport แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายจะมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
มากกวา่เพศหญิง 
  4.2  ความแตกต่างระหว่างปัจจยัชนัปีกบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษาแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยอนามยั 
กองกิจการนกัศึกษามากกว่าชนัปีอืน ๆ   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มตวัอยา่ง
แต่ละชนัปีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของคณะวิชาต่าง ๆ มากกว่าชนัปีอืน ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy Game ในกลุ่มตวัอยา่ง  
แต่ละชนัปีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรม 
Freshy Game มากกว่าชนัปีอืน ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด ในกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละชนัปีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วม
กิจกรรมดนตรีศิลปากร  มิวสิคอวอร์ดมากกว่าชันปีอืน ๆ  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini 
Sport ในกลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1   
จะมีส่วนร่วมกิจกรรม Mini Sport  มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 
  4.3  ความแตกต่างระหว่างปัจจัยคณะวิชากับการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ      
ไม่แตกต่างกนั  
 5. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกบัความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

  5.1  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัเพศกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   5.1.1  ในดา้นศิลปวฒันธรรมพบว่ากลุ่มตวัอย่างทงัสองเพศมีความตอ้งการ
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยและกิจกรรมดนตรีไทย   แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   โดย            
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยมากกว่าเพศชาย และกลุ่มตวัอย่าง 
เพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมดนตรีไทยมากกวา่เพศชาย   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

   5.1.2 ในดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความ
ตอ้งการกิจกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีความตอ้งการ
กิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกว่าเพศชาย ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีความตอ้งการกิจกรรมเทเบิล
เทนนิส เทนนิส วอลเลยบ์อล เซปักตระกร้อ ฟุตบอล และฟุตซอลมากกวา่เพศหญิง   
   5.1.3  ในดา้นสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริม
สุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทงัสองเพศมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้และทีนงัพกัผอ่นบริเวณ
รอบสนามกีฬาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีความตอ้งการสนาม
กีฬากลางแจง้และทีนงัพกัผอ่นบริเวณรอบสนามกีฬามากกวา่เพศชาย  
  5.2  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   5.2.1  ด้านศิลปวฒันธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในชันปีแตกต่างกัน        
มีความตอ้งการกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั   
   5.2.2 ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความ
ตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 3 จะมี
ความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชันปีมีความตอ้งการ
กิจกรรมกรีฑาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 2 จะมีความตอ้งการ
กิจกรรมกรีฑามากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมบาสเกตบอล
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการกิจกรรม
บาสเกตบอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชันปีมีความตอ้งการกิจกรรมเซปักตระกร้อ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรม
เซปักตระกร้อมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 2 จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตบอลมากกว่า
ชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 5 จะมีความตอ้งการกิจกรรมฟุตซอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ และ  
กลุ่มตวัอย่างแต่ละชันปีมีความตอ้งการกิจกรรมว่ายนาํแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง โดย       
กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 4 จะมีความตอ้งการกิจกรรมวา่ยนาํมากกวา่ชนัปีอืน ๆ 
   5.2.3  ดา้นกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความ
ตอ้งการการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1    
มีความตอ้งการการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  
   5.2.4  ด้านบริการทีช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง    
แต่ละชนัปีมีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ กลุ่มตวัอยา่งชนัปีที 1 จะมีความตอ้งการบุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบั
เทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 
  5.3  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างในคณะวิชาแตกต่างกนัมีความตอ้งการกิจกรรมลีลาศ เซปักตระกร้อ ฟุตซอล 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีความตอ้งการ
กิจกรรมลีลาศ เซปักตระกร้อ ฟุตซอลมากกวา่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นกัศึกษาเป็นวยัเรียน ซึงวยันีจะดูแลใส่ใจสุขภาพรวมถึง
สมรรถภาพทางกายยงัเอืออาํนวยต่อการออกกําลังกายหลายรูปแบบ  การออกกาํลังกายเป็น        
ส่วนหนึงในการตอบสนองนโยบายของประเทศ คือ ในดา้นการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของ
ประเทศ โดยกาํหนดไวว้า่ประชาชน อาย ุ6 ปีขึนไป มีการออกกาํลงักายสมาํเสมออยา่งตาํร้อยละ 60 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9)   การทีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการออก   
กาํลงักายและกีฬาเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 353 คน ร้อยละ 90.98 รวมทงักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพทีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั คือการออกกาํลงักาย เช่น  เดิน  วิง   
ว่ายนาํ การขบัขีจกัรยาน จาํนวน 268 คน ร้อยละ 69.07  เนืองจากการออกกาํลงักายมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพลัลภ คาํลือ 
( ) ทีพบว่า ปัจจัยหลักในการรับรู้เรืองออกกําลังกายโดยรวมอยู่ในระดับสูง นักศึกษามี
ความเห็นวา่ การออกกาํลงักายมีประโยชน์ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ปัจจยัหลกัดา้นทศันคติต่อการออก
กาํลงักายโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่า กลุ่มนักศึกษาเห็นว่าการออกกาํลงักายเป็นการใช ้   
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมาก            
ในกิจกรรม  Freshy  Game  จาํนวน 344 คน ร้อยละ 88.66  ซึงกิจกรรมดงักล่าวจดัเพือเสริมสร้าง 
ให้นักศึกษาใหม่ได้เล่นกีฬาเพือพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต   รู้จักการทาํงานเป็นทีม                  
กลา้แสดงออก มีความสามคัคี นักศึกษาของทุกคณะมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ซึงสอดคลอ้งกบั
สาํเนา  ขจรศิลป์ (2527)  พบว่านกัศึกษาทีเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรมนกัศึกษาและนกัศึกษาทวัไป 
มีทศันคติต่อกิจกรรมทีสอดคลอ้งกนัว่า กิจกรรมนักศึกษาโดยทวัไปช่วยสร้างความสามคัคี และ
ช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ   
 เมือศึกษาความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ พบว่า นกัศึกษามีความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ หากพิจารณา
เป็นรายดา้นสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 ดา้นศิลปวฒันธรรม พบว่า นักศึกษามีตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นศิลป 
วฒันธรรม งานศิลปะภายในคณะ จาํนวน 343 คน ร้อยละ 88.40   งานศิลปะเพือบริการชุมชน 
จาํนวน 340 คน ร้อยละ 87.63 กิจกรรมดนตรีไทย จาํนวน 322 คน ร้อยละ 82.99  นาฎศิลป์ไทย 
จาํนวน 281 คน ร้อยละ 72.42  ดว้ยศิลปวฒันธรรม คือวฒันธรรมในเชิงศิลปะ เป็นผลพวงหรือ 
ภาพสะทอ้นของวฒันธรรม เป็นสิงมีคุณค่าอยา่งหนึงในสังคม   เพือแสวงหาความรู้สึกนึกคิดและ
วิถีการดาํเนินชีวิตในสังคมแต่ละช่วงเวลา คาํว่า ศิลปะ กินความกวา้งทงั ทศันศิลป์ วรรณกรรม 
นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม รวมทงัการประยุกตค์วามงามไปสร้างสรรคสิ์งทีเป็นประโยชน์    
ในชีวิต และการประยุกตค์วามงามไปสู่วิถีการดาํรงชีวิตดว้ยเช่นกนั ทงันีอาจเพรามหาวิทยาลยั
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงทางด้านศิลปะ นักศึกษาจึงสนใจกิจกรรมด้านศิลปะของ    
มหาวิทยาลยั  และของนักศึกษา  ประกอบกบัการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ การจดัแสดงและนิทรรศการดา้นนาฎศิลป์ การละเล่นพืนบา้น ยอ่มส่งผลต่อ
ความตอ้งการกิจกรรมดา้นนี รวมทงัการเขา้ร่วมกิจกรรมนีก็ส่งผลต่อการคลายความเครียดระหว่าง
เรียน การแสดงออกอยา่งสร้างสรรคด์ว้ย สอดคลอ้งกบัสาํเนา  ขจรศิลป์ (2527) พบว่ากิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมเป็นกิจกรรมทีช่วยให้นกัศึกษามีระดบัจริยธรรมทีดีขึน ช่วยให้นกัศึกษาเขา้ใจ และ  
มีทกัษะในดา้นศิลปวฒันธรรมมากขึน  และสอดคลอ้งกบัวีระศกัดิ  ศรีปูณะ ( ) พบว่า นกัศึกษา
ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมมากคือ การจดันิทรรศการดา้นศิลปะของมหาวิทยาลยั (X = 3.773, S.D. = 
0.867) 
 ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบว่า นกัศึกษามีความตอ้งการในกิจกรรมแบดมินตนั 
จาํนวน 363 คน ร้อยละ 93.56  ว่ายนาํ จาํนวน 328 คน ร้อยละ 84.54  แอโรบิก เทเบิลเทนนิส 
บาสเกตบอล ลีลาศ เปตอง  เทควนัโด เทนนิส วอลเลยบ์อล ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา เซปักตระกร้อ 
ตามลาํดบั เนืองจากนกัศึกษาเห็นความสาํคญัในเรืองสุขภาพพลานามยั  หรืออาจเพราะมหาวิทยาลยั
มีสถานทีและสนามกีฬาดงักล่าวบา้งแลว้ ยกเวน้สนามแบดมินตนั ลีลาศ แต่ขาดการกระตุน้ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมในปัจจุบัน จึงให้ความสนใจต่อกิจกรรมด้านกีฬามาก
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของชูเกียรติ  เกียรติธีรรัตน์ (2537) ทีพบว่า นักศึกษาส่วนมากมีความ
ตอ้งการดา้นประเภทกิจกรรมการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ ว่ายนาํ ฟุตบอล มีความ
ตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมแบดมินตนั บาสเกตบอล และวอลเลยบ์อล   
 ดา้นวิชาการสุขภาพ พบว่า นกัศึกษามีความตอ้งการสือ เทคโนโลยีสารสนเทศเกียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพมากทีสุด จาํนวน  คน ร้อยละ 91.49 รองลงมาคือหนงัสือ ตาํรา เอกสารหรือ
คู่มือเกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพไวใ้ห้ศึกษา  และการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเกียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพ ตามลาํดบั  จากขอ้มูลดงักล่างแสดงว่า นักศึกษาตอ้งการแสวงหาความรู้ทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

วิชาการสุขภาพ และจากเทคโนโลยีทีทันสมัยในปัจจุบันทีทาํให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุปราณี  ขวญับุญจนัทร์ (2534) พบว่า บุคลากรและนกัศึกษามีความ
ตอ้งการดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํรา เอกสาร หรือคู่มือเกียวกบัการออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 
เพือใหส้มาชิกไดศึ้กษาคน้ควา้เพิมเติม ส่วนความรู้เกียวกบัเทคนิคและทกัษะการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรู้ คือ คุณประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
 ดา้นกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์  พบว่า นกัศึกษามีตอ้งการกิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันา
ชนบทมากทีสุดจาํนวน  คน ร้อยละ 93.56 รองลงมาคือการรณรงคร่์วมดูแลความสะอาดของ
มหาวิทยาลยั   การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด และการรณรงคก์ารรักษาวินยั  อาจเป็นเพราะกิจกรรม
ดงักล่าวมกัจะดาํเนินการในช่วงปิดภาคการศึกษา   ซึง  ทบวงมหาวิทยาลยั (2522 : 40)  กล่าวว่า 
การทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ทาํให้นักศึกษาเกิดทงัการเรียนรู้ ทกัษะและประสบการณ์อย่าง
มากมาย ซึงไม่สามารถเรียนไดใ้นห้องเรียน มีความคิดริเริม สร้างสรรค ์และนาํความรู้ทีไดรั้บมา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นเครืองมือสําคญัในการส่งเสริมพฒันาการของ
นกัศึกษา  ทงัทางดา้นสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  และจิตใจ   สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  
สําเนา  ขจรศิลป์ (2527) พบว่า กิจกรรมด้านบาํเพ็ญประโยชน์ มีประโยชน์ในด้านการพฒันา
บุคลิกภาพ ของนักศึกษาช่วยให้เขา้ใจความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากสภาพจริง  
ช่วยใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ทางวิชาการของตนในการพฒันาชนบท 
 ด้านกิจกรรมนันทนาการและบนัเทิง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีตอ้งการกิจกรรม     
การแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา จาํนวน  คน ร้อยละ 98.7  การแสดงภาพยนตร์  
หนงัสัน ละครเวที   กิจกรรมส่งเสริมการขายของหน่วยงานหรือบริษทัต่าง ๆ เนืองจากกิจกรรม
นันทนาการเป็นกิจกรรมทีช่วยพฒันาจิตใจ ให้เบิกบานผ่องใส สร้างความฉลาดทางอารมณ์และ
ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  ซึง จินตนา  ยนิูพนัธ์ (  : - ) กล่าวว่า กิจกรรมดา้นกีฬาและ
นันทนาการ เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันานักศึกษาในดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  
 ดา้นบริการทีช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า นักศึกษามีความตอ้งการ
บุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ จาํนวน 358 คน ร้อยละ 92.27  เช่น  
ในการออกกาํลงักาย กีฬา   ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุปราณี  ขวญับุญจนัทร์ (2534) พบว่า     
มีความตอ้งการบุคลากรให้บริการทีมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัทางร่างกาย
และจิตใจ  และไดแ้นะนาํให้มหาวิทยาลยัควรมีการจดัตงัหน่วยงานใหม่ขึนมารับผิดชอบการจดั
และการให้บริการการออกกาํลงักาย บุคลากรควรมีวุฒิเฉพาะทาง เช่น สุขศึกษา และพลศึกษา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

เป็นตน้ อยู่ในระดับปานกลาง ทงันีอาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้พืนฐานในการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเองอยา่งเพียงพอ 
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า นกัศึกษามีตอ้งการหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 355 คน ร้อยละ 91.49 ป้ายประชาสัมพนัธ์แนะนํา     
การส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 348 คน ร้อยละ 89.69  ทงันีมหาวิทยาลยัไดมี้กิจกรรมเกียวกบั          
การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬา และนันทนาการอย่างต่อเนือง แต่การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
สุขภาพไม่ทวัถึงทุกคณะ  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของสุนิสา  หาระวงค ์( ) พบวา่ การไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารและการไดรั้บการสนบัสนุนเกียวกบัสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ด้านสถานที อุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพมีความ
ตอ้งการสนามกีฬาในร่ม จาํนวน 387 คน ร้อยละ 99.74 พบว่า อาจเป็นเพราะสนามกีฬาในร่ม เช่น 
โรงยิม ห้องออกกาํลงักาย สนามกีฬากลางแจง้ เช่น มหาวิทยาลยัยงัไม่มีสนามกีฬาแบดมินตนั 
สนามบาสเกตบอลทีไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักศึกษาทีตอ้งการออกกาํลงักาย สนามวอลเลยบ์อล  
ขาดการบาํรุงรักษา   ไม่ไดม้าตรฐานสากล  บริเวณรอบสนามกีฬาควรมีทีนังพกัผ่อนตามจุดที
เหมาะสม  และอุปกรณ์การออกกาํลงักาย เครืองเล่นอยา่งเพียงพอ   ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
พลัลภ  คาํลือ ( ) พบว่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่อการออกกาํลังกายยงัไม่มีเพียงพอ 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัชูเกียรติ  เกียรติธีรรัตน์ (2537) พบว่า  นกัศึกษาส่วนมากมีความตอ้งการ
ด้านสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก โดยมีความตอ้งการในระดับมากทีสุด ให้มี   
สนามกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะสนามกีฬาในร่มทีพร้อมดว้ยสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ บริเวณทีตงั
สนามกีฬาตอ้งมีสิงแวดลอ้มทีสะอาด บริสุทธิ ปลอดจากเสียง ฝุ่ นละออง และมีอุปกรณ์ทีมีคุณภาพ
ให้บริการอย่างเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุปราณี  ขวญับุญจนัทร์ (2534) ทีพบว่า 
ดา้นสถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ มีความตอ้งการสถานทีการออกกาํลงักาย
ตงัอยู่ในทาํเลทีเหมาะสม เดินทางไปมาสะดวก อุปกรณ์กีฬามีเพียงพอตามสัดส่วนกับจาํนวน     
การใชบ้ริการและมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  ผูศึ้กษาขออภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานดงัต่อไปนี 
 . ความแตกต่างระหว่างปัจจัยเพศกับการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ผลการวิจยัทีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini Sport มากกว่า
เพศหญิง  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะมีความตอ้งการกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยและกิจกรรมดนตรีไทย
มากกว่าเพศชาย  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความตอ้งการกิจกรรมเตน้แอโรบิกมากกว่าเพศชาย     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีความตอ้งการกิจกรรมเทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลยบ์อล เซปักตระกร้อ 
ฟุตบอล และฟุตซอลมากกวา่เพศหญิง 
  กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้และทีนงัพกัผอ่นบริเวณ
รอบสนามกีฬามากกว่าเพศชาย แต่ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้าน
กิจกรรมของหน่วยอนามยั   กองกิจการนกัศึกษา และการเตน้แอโรบิกดานซ์เพือสุขภาพ กิจกรรม 
Freshy Game กิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด กิจกรรมของคณะต่าง ๆ และไม่มีผลต่อความ
ตอ้งการกิจกรรมวิชาการสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการและบนัเทิง บริการที
ช่วยสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ผลการวิจยัสามารถอธิบายไดว้่า เพศทีแตกต่างกนัทาํใหเ้กิดความแตกต่างในเรือง
ของการออกกาํลงักายบา้ง  ซึงโดยธรรมชาติเพศชายจะแข็งแรงกว่าเพศหญิงเพราะมีโครงสร้าง      
ทีใหญ่กว่ามีอตัราความเจริญเติบโตของกลา้มเนือ นาํหนัก ส่วนสูงมากกว่าเพศหญิง จึงส่งผลให ้
เพศชายทาํงานหรือออกกาํลงักายไดสู้งกวา่ หรือมีประสิทธิภาพกว่าเพศหญิง ซึงสอดคลอ้งกิจกรรม 
Mini Sport กิจกรรมกีฬาและการออกกาํลงักายทีเพศชายจะมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
มากกว่าเพศหญิง  ซึงไม่สอดคลอ้งกบัทองสุก  สัมปหังสิต (  : 173-180,  อา้งถึงใน  สายนัต ์    
จนับาํรุง  : - ) พบว่า   นิสิตชายมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาฟุตบอลมากทีสุด ส่วนนิสิต
หญิงมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาวา่ยนาํมากทีสุด  และไม่สอดคลอ้งกบักาญจนา ชาํนาญกิจ ( ) 
พบว่านิสิตชายกับนิสิตหญิงมีความตอ้งการต่อการบริการสุขภาพไม่แตกต่างกัน ในส่วนของ      
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความตอ้งการสนามกีฬากลางแจง้และทีนงัพกัผ่อนบริเวณรอบสนามกีฬา
มากกว่าเพศชายนนั ไม่สอดคลอ้งกบัทองสุก  สัมปหังสิต (  : 173-180,  อา้งถึงใน  สายนัต ์     
จนับาํรุง  : - ) พบว่า  ความตอ้งการบริการการออกกาํลงักายในดา้นสถานที อุปกรณ์       
สิงอาํนวยความสะดวกของนกัศึกษาชายและหญิงไม่แตกต่างกนั แต่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
สุปราณี  ขวญับุญจนัทร์ (2534) พบว่า การเปรียบเทียบความตอ้งการออกกาํลงักายรวม 5 ดา้น คือ 
สถานที อุปกรณ์ และสิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรมการออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย บุคลากรผูใ้ห้บริการ และนักวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ระหวา่งบุคลากรชาย หญิง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 2. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัชันปีกับการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากกว่าชนัปี 
อืน ๆ สามารถอธิบายผลการวิจยัไดว้่า นักศึกษาชนัปีที 1 มีกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมคณะและ
กิจกรรมอืน ๆ จาํนวนมากทาํให้มีการเคลือนไหวร่างกายหรือมีโอกาสได้ออกกาํลังกายมาก 
นักศึกษาชันปีสูง ๆ หลงัเสร็จกิจกรรมการเรียนแลว้ อาจเกิดการอ่อนเพลีย เมือยลา้ จึงตอ้งการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

พกัผ่อน ประกอบกบัไม่มีเวลาทาํให้ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ไม่สอดคลอ้งกับกาญจนา  ชาํนาญกิจ 
( ) พบวา่นิสิตชนัปีที -  กบัชนัปีที -  มีความตอ้งการต่อบริการสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
 . ความแตกต่างระหว่างปัจจยัคณะวิชากบัการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อธิบายไดว้่ามหาวิทยาลยัมีกิจกรรมใหน้กัศึกษาได้
เขา้ร่วมอยู่เป็นประจาํตลอดภาคการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ 
ทาํใหน้กัศึกษาทีสนใจไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ไม่สอดคลอ้งกบักาญจนา ชาํนาญกิจ ( ) พบว่า นิสิต
ทีอยูใ่นคณะต่างกนัมีความตอ้งการต่อการบริการสุขภาพต่างกนั   
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากสรุปผลการวิจัย ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเกียวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา ดงันี 

1. ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีนกัศึกษาให้ความสนใจและประชาสัมพนัธ์
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพือให้นกัศึกษามีโอกาสและอิสระในการเลือกตามทีตนเองสนใจ
หรือมีความถนดั 
 2.  จดัให้มีสถานที อุปกรณ์ และเครืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
สามารถออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬาไดแ้ละมีมาตรฐานสากล เช่น สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลยบ์อล สนามแบดมินตนั เป็นตน้ มีจุดบริการนาํดืม 
 .  จัดให้มีหนังสือ  เอกสาร ตํารา  คู่มือการส่งเสริมสุขภาพไว้ในศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลยัศิลปากรมากขึน และจดัการฝึกอบรมให้แก่นกัศึกษา บุคลากร โดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ ฝึกปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพอยา่งสมาํเสมอ เป็นตน้ 
 ข้อเสนอแนะเพอืการทําวจิัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญอาจารย ์เจา้หนา้ที ไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
 2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ   และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพือเป็นแนวทาง       
การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยัต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเกียวกบัการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
เกียวกบักิจกรรมนกัศึกษาดา้นการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละปี 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

 

เอกสารชีแจงผู้เข้าร่วมการวจัิย 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หมายเลขแบบสอบถาม........ 
 

 

การมีส่วนร่วมและความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์ 

 

คาํชีแจง 
 

 แบบสอบถามฉบับนีใช้รวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์  หลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  เรือง “การมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาการมีส่วนร่วมและความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์  ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 . ผูต้อบแบบสอบถาม คือ นกัศึกษาทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา  (ภาคปกติ) 

 . แบบสอบถามฉบบันีมี    ตอน คือ 
 ตอนที   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที   การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ตอนที   ความตอ้งการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ตอนที   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการมีส่วนร่วมและความตอ้งการ 

 

กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามนีจะไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล และไม่มีผลต่อ
การศึกษาและสถานภาพของนกัศึกษาแต่อยา่งใด ขอความกรุณาจากนกัศึกษาไดต้อบแบบสอบถาม
ฉบบันีให้ครบทุกขอ้  เพือเป็นขอ้มูลให้ผูว้ิจยันาํไปวิเคราะห์ในภาพรวมและขอขอบคุณ ในความ
ร่วมมือเป็นอยา่งสูง 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอนท ี   ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องวา่ง (   ) ดา้นหนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 
 

. เพศ 

  (   )  1 ชาย   (   )   2  หญิง 
.   ชันปีทีกาํลงัศึกษา  

  (   )  1  ปีที    (   )   2  ปีที  
  (   )  3  ปีที    (   )   4  ปีที  
  (   )  5  ปีที     (  )     อืน ๆ 
.   ปีการศึกษาทีเข้ามาศึกษา 

  (   )  1  ปี พ.ศ. 2552  (   )   2  ปี พ.ศ. 2551 
  (   ) 3  ปี พ.ศ. 2550  (   )   4  ปี พ.ศ. 2549 
  (   )  5  ปี พ.ศ. 2548  (   )     ปี พ.ศ. อืน ระบุ ........................ 

.   กาํลงัศึกษาในคณะวิชา 
  (   )  1  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ์  
  (   )  2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  (   )  3  คณะมณัฑนศิลป์   
  (   )  4  คณะอกัษรศาสตร์ 
  (   )  5  คณะศึกษาศาสตร์   
  (   )  6  คณะวิทยาศาสตร์ 
  (   )  7  คณะเภสัชศาสตร์     

 (   )  8  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
5.  กจิกรรมอะไรบ้าง ทท่ีานคดิว่าเป็นกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

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

.  ปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรมใดในปีการศึกษา  นี 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

.  กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพทท่ีานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  คอื  

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

 

ตอนท ี   การมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

 โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่าง  โดยเลือกตอบว่าท่านเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่อไปนีบา้งหรือไม่   
 การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาดว้ยความสมคัรใจทีมหาวิทยาลยัศิลปากร   พระราชวงัสนามจนัทร์ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จดัขึนในช่วงภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา  ทีผ่านมา โดยมีส่วนร่วมกีครังก็ตามถือว่า
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมนนั 
 

 

ข้อที 
 

การมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 

มีส่วนร่วม 
ไม่มี 

ส่วนร่วม 

1. ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
 .  ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหน่วย

อนามยั  กองกิจการนักศึกษาพระราชวงัสนามจนัทร์  
เช่น โครงการออกกาํลงักายเป็นนิจ เพิมบุคลิกภาพ 
โครงการรักษ์สุขภาพ  แบบผสมผสาน โครงการ  
ลา้งพิษ ลา้งใจ เสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

  

 .  ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคณะต่าง ๆ 
เช่น  การวิงเพือสุขภาพทบัแกว้มินิฮาร์ฟ  มาราธอน  
ไมเ้รียวเกมส์ 

  

. ด้านกจิกรรมทีมหาวิทยาลยัจัดขึน   

 .  Freshy Game   
 .  ดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด   
 .  Mini  Sport   
 .  การเตน้แอโรบิกดานซ์เพือสุขภาพ   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอนท ี   ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

 โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่าง  โดยเลือกตอบว่าท่านมีความตอ้งการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพนีหรือไม่    และโปรดระบุความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอืน  ๆ                       
ทีนอกเหนือจากทีระบุไว ้ ในขอ้สุดทา้ยของแต่ละหวัขอ้กิจกรรม 
 ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ คือ กิจกรรมทีท่านตอ้งการปฏิบติั  โดยกิจกรรม
นนัเป็นการส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ 

 

ข้อที ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ต้องการ ไม่ต้องการ 

1. กจิกรรมศิลปวฒันธรรม เพอืช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจและ 

จิตวญิญาณ 

  

 .  จดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะเพือบริการชุมชน เช่น  
การใชศิ้ลปะเพือส่งเสริมสุขภาวะแก่เหยอืผูพ้ิการ  

  

 .  จดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะภายในคณะเช่น การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กิจกรรมวาดภาพ งานปัน  
เป็นตน้ 

  

 .  จดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมนาฎศิลป์ไทย เช่น รําไทย  
การแสดงพืนบา้น เป็นตน้ 

  

 .  กิจกรรมดนตรีไทย เช่น ชมการแสดงดนตรีไทย  
ฝึกปฏิบติัเครืองดนตรีไทย เป็นตน้ 

  

 .  กิจกรรมทีตอ้งการอืน ๆ โปรดระบุ   
  .......................................................................................   
. กจิกรรมกฬีาและการออกกาํลงักาย เพอืช่วยส่งเสริมสุขภาพ

ร่างกาย 
  

 .  ลีลาศ   
 .  เตน้แอโรบิกดานซ์   
 .  กรีฑา   
 .  เปตอง   
 .  แบดมินตนั   
 .  เทเบิลเทนนิส   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อที ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ต้องการ ไม่ต้องการ 

 .  เทนนิส   
 .  วอลเลยบ์อล   
 .  บาสเกตบอล   
 2.10 เซปักตระกร้อ   
 2.11 ฟุตบอล   
 2.12 ฟุตซอล   
 2.13 เทควนัโด   
 2.14 วา่ยนาํ   
 2.15 ระบุกิจกรรมทีตอ้งการอืน ๆ    
  .......................................................................................   
. วชิาการสุขภาพ   เพือเป็นแหล่งความรู้ดา้นการส่งเสริม

สุขภาพ 
  

 .  หนงัสือ ตาํรา เอกสารหรือคู่มือเกียวกบัการส่งเสริม
สุขภาพไวใ้หศึ้กษา 

  

 .  สือ เทคโนโลยสีารสนเทศเกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ   
 .  ประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการเกียวกบัการส่งเสริม

สุขภาพ 
  

 .  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   
. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ เพือส่งเสริมสุขภาพร่างกายจิตใจ 

สังคม 
  

 .  การออกค่ายอาสาพฒันาชนบท   
 .  การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด เช่น  การสูบบุหรี การดืม

สุรา เป็นตน้ 
  

 .  การรณรงคแ์ละร่วมดูแลความสะอาดของมหาวิทยาลยั   
 .  การรณรงคก์ารรักษาวินยัจราจร   
 .  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อที ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ต้องการ ไม่ต้องการ 

. กจิกรรมนันทนาการและบันเทงิ เพือส่งเสริมสุขภาพจิตใจ    

 .  จดัและเขา้ร่วมกิจกรรมภายในคณะ เช่น การแสดง 
กิจกรรมเล่นเกม ประชุมเชียร์  เป็นตน้ 

  

 .  การแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา   
 .  เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของหน่วยงานหรือ

บริษทัต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโคก้ซ่า  เป็นตน้ 
  

 .  การแสดงภาพยนตร์ หนงัสนั ละครเวที  เป็นตน้   
  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   
. การใช้บริการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพือสนบัสนุน 

การส่งเสริมสุขภาพ 
  

 .  บุคลากรช่วยแนะนาํเกียวกบัเทคนิคและทกัษะ เช่น  
ในการออกกาํลงักาย กีฬา เป็นตน้ 

  

 .  บริการเครืองเล่น เครืองออกกาํลงักาย   
 .  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   
. ด้านการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เพือสนบัสนุนการส่งเสริม

สุขภาพ 
  

 .  แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์แนะนาํการส่งเสริมสุขภาพ 
ตามสถานทีต่าง ๆ 

  

 .  หน่วยงานเฉพาะสาํหรับทาํหนา้ทีประชาสมัพนัธ์ 
การส่งเสริมสุขภาพอยา่งสมาํเสมอ 

  

 .  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ข้อที ความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ต้องการ ไม่ต้องการ 

. ด้านสถานท ีอุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก  
เพือสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

  

 .  สถานทีส่งเสริมสุขภาพในร่ม เช่น โรงยมิ หอ้งออก 
กาํลงักาย 

  

 .  สถานทีส่งเสริมสุขภาพกลางแจง้ เช่น สนามกีฬา 
ลานกีฬา 

  

 .  อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   
  .......................................................................................   
. ด้านสถานท ีอุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก  

เพือสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
  

 .  บริเวณรอบสถานทีทาํกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควรมี 
ทีนงัพกัผอ่นอยูต่ามจุดทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ 

  

 .  อุปกรณ์การส่งเสริมสุขภาพมีเพียงพอตามสดัส่วนกบั
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 

  

 9.3 อุปกรณ์การส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

  

 9.4 บริเวณโดยรอบของสถานทีสร้างเสริมสุขภาพมีความ
สะดวกและปลอดภยั 

  

 9.5 อืน ๆ ทีตอ้งการ (โปรดระบุ)   
  .......................................................................................   
  .......................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอนท ี     ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกยีวกบัการมีส่วนร่วมและความต้องการกจิกรรม
 ส่งเสริมสุขภาพ   

คาํชีแจง    โปรดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการมีส่วนร่วมและความตอ้งการ 
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามหวัขอ้ต่อไปนี 
 
.  ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 ...................................................................................................................................................... 
. ด้านกจิกรรมทีมหาวิทยาลยัจัดขึน 

 ...................................................................................................................................................... 
. กจิกรรมศิลปวฒันธรรม 

 ...................................................................................................................................................... 
. กจิกรรมกฬีาและการออกกาํลงักาย  

 ...................................................................................................................................................... 
. วชิาการสุขภาพ 

 ...................................................................................................................................................... 
. กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ 

 ...................................................................................................................................................... 
. กจิกรรมนันทนาการและบันเทงิ 

 ...................................................................................................................................................... 
. การใช้บริการกจิกรรมสุขภาพ 

 ...................................................................................................................................................... 
. ด้านการประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 

 ...................................................................................................................................................... 
. ด้านสถานท ีอุปกรณ์และเครืองอาํนวยความสะดวก 

 ...................................................................................................................................................... 
. ด้านการเป็นผู้ดําเนินงานกจิกรรม 

 ...................................................................................................................................................... 
12. ช่วงเวลาทีเหมาะสมในการทํากจิกรรม 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

สําเนาเอกสารรับรองโครงการวจิัย 

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประวตัิผู้วจัิย 

 
ชือ       นางสาวกมลรัตน์  หนูสวี 
ทีอยู่       / 1 ถนนราชมรรคาใน ตาํบลพระราชวงัสนามจนัทร์  
       อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
ทีทํางาน       หน่วยอนามยั งานกิจการนักศึกษา พระราชวงัสนามจนัทร์ 
        อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.     สาํเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  
       (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
       จงัหวดันครปฐม  

 พ.ศ.     ศึกษาต่อระดบัปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.     พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม  
       อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  

 พ.ศ. -ปัจจุบนั พยาบาลวิชาชีพ หน่วยอนามยั งานกิจการนักศึกษา 
       พระราชวงัสนามจันทร์  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  
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