
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
THE PRATICIPATION OF STUDENTS IN ACTIVITIES TO MAINTAINING ART AND 
CULTURE IN THONBURI UNIVERSITY 

 

ส ำรำญ  ผลดี1, ประเสริฐ  บุญมำ2  
Samran  Phondee1, Prasert  boonma2  

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลยัธนบุรี1, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยธนบุรี2  
Itee007@hotmail.com1, k_13083@hotmail.com2  

 

บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษำควำมสนใจของนักศึกษำที่มีต่อกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ 2. ศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
ธนบุรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ สุ่มตัวอย่ำงจำกนักศึกษำของมหำวิทยำลัยธนบุรีทั้ง 4 คณะ
วิชำ 11 สำขำวิชำ จ ำนวน 358 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมสนใจและ
ระดับกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยธนบุรี วิเครำะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำภำพรวมควำมสนใจของนักศึกษำที่มีต่อกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับ ดี ( X  = 3.50 และ SD = 1.04) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยธนบุรีมีระบบในกำรบริหำรจัดกำรและกำรประสำนงำนกำร
จัดกิจกรรมที่ดี กิจกรรมที่นักศึกษำให้ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันร ำลึกสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ( X  = 3.75 และ SD = 1.18) ระดับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำต่อกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
(1.) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกิจกรรมพบว่ำ นักศึกษำเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.1 (2.) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกรรมมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 26.5 (3.) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
พบว่ำ กิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วมมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันไหว้ครู คิดเป็นร้อยละ 68.2 (4.) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมมำกที่สุด คือ 
กิจกรรมกำรอบรมศิลปะกำรตัดกระดำษโบรำณ คิดเป็นร้อยละ 27.4 ซึ่งระดับกำรมีส่วนร่วมเกิดจำกรูปแบบของกิจกรรม
เองเป็นตัวก ำหนด  
 

ค าส าคัญ: กำรมีส่วนร่วม, กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม, กิจกรรมนักศึกษำ 
 

Abstract 
 

This research aimed to study the interest of students on arts and culture preservation activity and 
study the participation level of students who attended arts and culture preservation activity of Thonburity 
University in 2555 academic year. The survey research paradigm was used to investigate and 358 students in 
4 faculties and 11 programmes were randomly selected. The questionnaires were designed to measure 
interest and level of activity participation and SPSS was employed to analyze data.   
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The results reveled good level of overall interest of students toward arts and culture activities   
( X  = 3.50 and SD = 1.04) because Thonburi university had good system in management and 
cooperation for arranging activities. Specifically, the most interesting activities for students was Taksin 
the great commemoration ( X  = 3.75 and SD = 1.18). 
  Level of student participant toward arts and culture activities could be divided into 4 parts, (1) 
participation in activity planning, most students or 10 percent took part in activity planning for Teacher 
Respect Ceremony (Wai Kru Day), (2) participation in activity operating, most students or 26.5 percent attend 
in Loy Kratong Day, (3) participation in joining activity, most students or 68.2 percept took part in Teacher 
Respect Ceremony (Wai Kru Day), and (4) participation in activity evaluation, most students or 27.4 percent 
participated in ancient-paper cutting activity that level of participation was determined by activity itself. 

 

Keyword: Participation, Arts and Culture participation, Student Activity 
 

บทน า 

กระบวนกำรเรียนรู้หรือระบบกำรศึกษำที่ดีจะต้อง
สำมำรถสร้ำงให้ “คน” มีศักยภำพเพียงพอต่อกำรเป็นสมำชิกใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำได้มุ่งเน้นภำรกิจหลักส ำคัญที่สถำบันอุดมศึกษำ
จะต้องปฏิบัติ 4 ประกำรด้วยกันคือ 1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 2.ด้ำนกำรวิจัย 3.ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
และ 4.ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [1] 

จะเห็นได้ว่ำ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็น 
1 ใน 4 ของภำรกิจหลักที่สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) (2555 : 40) [2] ได้อธิบำยถึงกระบวนกำรส่งเสริม
และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของสถำบันอุดมศึกษำไว้ว่ำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภำพ วิถีชีวิต และจิตใจที่
ดีงำมของบุคคลและสังคม ซึ่งพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
พ.ศ.2554 (2556 : 1103) [3] ได้อธิบำยควำมหมำยของ 
“วัฒนธรรม” ไว้ว่ำ สิ่งที่ท ำควำมเจริญงอกงำมให้แก่หมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในกำรแต่งกำย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมพื้นบ้ำน วัฒนธรรมชำวเขำ ดังนั้นกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมจึงถือเป็นพันธกิจหลักประกำรหนึ่งที่สถำนศึกษำ
พึงตระหนัก ที่จะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อให้สังคมในสถำนศึกษำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีคุณค่ำ 
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่น่ำศรัทธำ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กำรส่งเสริม สนับสนุนจ ำต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ชัดเจน สำมำรถประเมินผลได้ อำจกล่ำวได้ว่ำ กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต้องถือเป็น
ภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งของสถำบันกำรศึกษำที่จะต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้

มหำวิทยำลั ยธนบุ รี  เป็นสถำบันกำรศึ กษำใน
ระดับอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นให้มีกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มี
ควำมพร้อมในกำรเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำ สำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงมี
ควำมสุข และสำมำรถใช้ศักยภำพที่มีอยู่ในกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
ซึ่งภำรกิจหนึ่งที่ทำงมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก
คือด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรจัดตั้งศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่ง
ปลูกฝัง ส่งเสริม และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรใน
รูปของกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควำมส ำเร็จของกระบวนกำรดังกล่ำวโดยหลักแล้วจะต้องมี
ผู้เรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเข้ำสูก่ระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำในกิจกรรม
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรให้ควำมส ำคัญ 
กำรให้ควำมสนใจ รวมถึงระดับของกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ 
จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุ
ดังกล่ำวข้ำงต้นคณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะท ำกำรศึกษำถึง
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การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาต่อกจิกรรมด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. ควำมสนใจของนักศึกษำ 

2. ระดับกำรมีส่วนร่วมของ

นักศึกษำ 

   

 

 

ควำมสนใจและระดับกำรเข้ำมำมีสว่นรว่มของนักศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยธนบุรีที่มีต่อกิจกรรมด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมว่ำมีมำกน้อยเพียงใด ท้ังนี้
เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ และข้อบกพร่อง ในกำรน ำมำปรับใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษำมหำวิทยำลัยธนบุรีต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. ศึกษำควำมสนใจของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ที่มีต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยธนบุรี  

2.  เพื่อวัดระดับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี  ที่ เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยธนบุรี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดรำยละเอียด

ของวิธีด ำเนินกำรวิจัยไว้ดังน้ี 
1. ประชากร  
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษำ

มหำวิทยำลัยธนบุรี (เฉพำะศูนย์กำรศึกษำในที่ตั้ง) ที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีทั้ง 4 คณะวิชำ ประกอบด้วย 
คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะบัญชี และ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แบ่งย่อยออกเป็น 11 
สำขำวิชำ ประกอบด้วย สำขำวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสำขำวิชำกำรบัญชี ที่ผ่ำนกำรเรียนกำร
สอนในปีกำรศึกษำ 2555  

2. กลุ่มตัวอย่าง  
คณะผู้วิจัยได้มีกำรสุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ธนบุรี (กลุ่มเป้ำหมำย) ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีทั้งสิ้น

จ ำนวน 2,954 คน โดยสุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจ ำนวน 353 คน (จำก
สูตร Taro Yamane) ซึ่งกำรสุ่มตัวอย่ำงจะด ำเนินกำรดังนี้ 

 - กำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัย
ได้ตัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเอำไว้ล่วงหน้ำ คือ 
เป็นนักศึกษำในระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยธนบุรี  

 - กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
ผู้วิจัยได้ก ำหนดพื้นที่ของกำรศึกษำว่ำเป็นนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยธนบุรีที่อยู่ในที่ตั้ง จ ำนวน 4 คณะ
วิชำ 11 สำขำวิชำ และจ ำแนกเป็นช้ันปีท่ี 2 ถึงช้ันปีท่ี 4 

 - ผู้วิจัยใช้วิธีกำรก ำหนดจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยใช้วิธีกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ Taro 
Yamane (เบ็ญจำ สมประกอบและคณะ. 2552 : 5) [4] 
ซึ่งก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ 0.5 ตำมสูตรดังนี้ 

สูตร n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ n =  จ ำนวนของขนำดตัวอย่ำง 
 N  =  จ ำนวนรวมทั้งหมดของประชำกร 
 E =  ควำมผิดพลำดที่ยอมรับได้ (0.5) 

 เมื่อแทนค่ำขนำดของประชำกรตำมสูตรของ 
Taro Yamane แล้วจะได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ 
353 คน 

 - ผู้วิจัยก ำหนดขนำดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำง
แยกตำมคณะและสำขำวิชำที่นักศึกษำสังกัดอยู่ โดยวิธีกำร
สุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ันชนิดสัดส่วนตำมสูตรดังนี้ 

 

จ ำนวนตัวอยำ่งทั้งหมด 𝑥 จ ำนวนนักศึกษำแต่ละคณะ/สำขำวชิำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมดของมหำวิทยำลัยธนบุรี
 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตำม 
(Independent Variables)           (Dependent Variables) 
 

                                                           
 
   
 

 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักศกึษา                  
1. เพศ 
2. คณะวิชำ 
3. สำขำวิชำ 
4. ช้ันปี 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น

แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำต่อ
กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยธนบุรีที่สร้ำงขึ้นเอง เป็นเครื่องมือประเภท
แบบสอบถำม โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 มีเนื้อหำเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถำม
ในลักษณะให้เลือกตอบทั้ง 1 ค ำตอบ และหลำยค ำตอบได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐำนของนักศึกษำ ประกอบด้วย เพศ อำยุ คณะวิชำ 
สำขำวิชำที่สังกัด ช้ันปีที่ก ำลังศึกษำ ลักษณะของกิจกรรมที่
นักศึกษำสนใจ และกิจกรรมทีน่ักศึกษำมีควำมสนใจเข้ำร่วม 

ส่วนที่ 2 มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมสนใจและระดับ
กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำที่มีต่อกิจกรรมด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยค ำถำมมีลักษณะแสดงระดับคะแนน แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้ำน คือ 

ด้านที่ 1 ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็นหัวข้อย่อยจ ำนวน 17 ข้อ 
โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 1 = สนใจ
ระดับน้อยที่สุด 2 = สนใจระดับน้อย (กำรมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลกิจกรรม) 3 = สนใจระดับปำนกลำง (ได้รับ
ประโยชน์จำกกิจกรรม) 4 = สนใจระดับดี (กำรมีส่วนร่วมใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม) 5 = สนใจระดับดีมำก (กำรมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจในกำรจัดกิจกรรม) 

ด้านที่ 2 กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำต่อกิจกรรม
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกำรแบ่งลักษณะของกำรมี
ส่วนร่วมเอำไว้ 4 ส่วน คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
กิจกรรม กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
กิจกรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถตอบค ำถำมได้
มำกกว่ำ 1 ลักษณะ 

ส่วนที่  3 เป็นค ำถำมปลำยเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมได้แสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบของกำรจัด
ด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ
มำกที่สุด ประกอบด้วย 1. กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม

ประเภทใดที่ต้องกำรให้ทำงมหำวิทยำลัยจัดด ำเนินกำร 2. 
แนวทำงในกำรสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนกิจกรรม 3. แนวทำงในกำรสนับสนุนให้
นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรในกำรด ำเนินกำร 4. 
แนวทำงในกำรสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 5.  แนวทำงในกำรสนับสนุนให้
นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินกิจกรรมกิจกรรม  
6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS (Statistical Package for The 
Social Sciences : SPSS) 

 

ผลการวิจัย  
ผลกำรวิจัยน ำเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่  1  วิ เ ครำะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถำม ได้แก่ เพศ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วน
ใหญ่เป็นเพศชำยจ ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 และ
เป็นเพศหญิง จ ำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 อายุ 
พบว่ำ ช่วงอำยุที่ตอบแบบสอบถำมมำกท่ีสุดคือ   21-25 ปี 
จ ำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 ส่วนช่วงอำยุที่ตอบ
น้อยที่สุด คือ 31 ปีขึ้นไป จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
คณะวิชา พบว่ำ ส่ วนใหญ่ เป็นนักศึกษำสั งกัดคณะ
บริหำรธุรกิจจ ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และน้อย
ที่สุด คือ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.9  สาขาวิชา พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษำที่สังกัดสำขำวิชำกำรจัดกำร จ ำนวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.2 และน้อยที่สุด คือ สำขำวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ชั้น
ปีที่ศึกษา พบว่ำ ส่วนใหญ่ก ำลังศึกษำอยู่ช้ันปีที่ 2 จ ำนวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และน้อยที่สุด คือ ช้ันปีที่ 1 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ลักษณะของกิจกรรมที่
สนใจ พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจในโครงกำรด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.1 และน้อยที่สุด คือ โครงกำรด้ำนธนบุรีศึกษำ 
จ ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 กิจกรรที่มีความสนใจ
จะเข้าร่วม พบว่ำ ส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้ำร่วมโครงกำรด้ำน
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กำรน ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 และน้อยที่สุด คือ โครงกำรด้ำนธนบุรีศึกษำ 
จ ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1  

ส่วนที่ 2 ควำมสนใจและระดับกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ของนักศึกษำต่อกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ ใน
ภำพรวมควำมสนใจของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดี     ( X = 
3.50 และ SD = 1.04) และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดจำกรำย
ข้อค ำถำมควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ รำยช่ือ
กิจกรรมตำมควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมของนักศึกษำเรียงล ำดับ
จำกมำกท่ีสุด คือ กิจกรรมวันร ำลึกสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ( X = 3.75 และ SD = 1.18) ระดับกำรมสี่วนร่วมของ
นักศึกษำต่อกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกิจกรรม
พบว่ำ นักศึกษำเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรด ำเนิน
กิจกรรมวันไหว้ครูมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.1  2) ด้ำนกำร
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่นักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันลอย
กระทง คิดเป็นร้อยละ 26.5   3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วมมำกที่สุด คือ 
กิจกรรมวันไหว้ครู คิดเป็นร้อยละ 68.2  4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมมำก
ที่สุด คือ กิจกรรมกำรอบรมศิลปะกำรตัดกระดำษโบรำณ คิด
เป็นร้อยละ 27.4 ซึ่งระดับกำรมีส่วนร่วมเกิดจำกรูปแบบ
ของกิจกรรมเองเป็นตัวก ำหนด 

ส่วนที่ 3 แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และข้อเสนอแนะ พบว่ำ มหำวิทยำลัยธนบุรีควรจัดให้มี
กิจกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยให้มำกขึ้น เช่น 
กำรไหว้ กำรท ำบุญตักบำตร เนื่องในวันส ำคัญทำงศำสนำ 
นักศึกษำส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วน
ร่วมโดยกำรร่วมประชุมระดมควำมคิด ร่วมกันแสดงควำม
คิดเห็น โดยมีนักศึกษำในทุกช้ันปีเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยไม่มี
กำรบังคับ ควรมีกำรจัดตั้งเป็นชมรมโดยมีนักศึกษำของแต่
ละสำขำวิชำเป็นตัวแทนและเข้ำรว่มในกำรด ำเนินงำน ควร

ให้นักศึกษำได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งด้วย
ควำมสมัครใจและโดยหน้ำท่ีของนักศึกษำ ควรให้นักศึกษำ
มีสิทธิเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรประเมินกิจกรรมด้วยวิธีกำร
ต่ำงๆ เช่น กำรตอบแบบสอบถำมโดยให้มีรำยละเอียดใน
แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงข้อที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนำ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมในครั้งต่อไป รวมถึงควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น กิจกรรมตำมเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ ควร
ปรับปรุงรูปแบบของกำรจัดกิจกรรมให้มีควำมน่ำสนใจ
มำกขึ้น โดยเปิดโอกำสบุคคลทั่วไปได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
เนื้อหำของกิจกรรมควรมุ่งส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้ง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกและเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงมีข้อเสนอแนะเรื่อง
กิจกรรมที่น่ำสนใจ เช่น กิจกรรมกำรโต้วำทีเพื่อกำรฝึก
ทักษะกำรใช้ภำษำไทย กิจกรรมกำรประกวดร้องเพลง 
กิจกรรมรื่นเริงต่ำงๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีข้อเสนอแนะ
เรื่องกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมว่ำควรเพิ่มช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  

อภิปรายผล  
กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำต่อ

กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยธนบุรี  ผลกำรวิจัยพบประเด็นที่น่ำสนใจ
หลำยประกำร กล่ำวคือ โดยภำพรวมเมื่อศึกษำถึงควำม
สนใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมจะพบว่ำอยู่ในระดับ ดี ( X  = 3.50 และ 
SD = 1.04) อำจเนื่องมำจำกว่ำมหำวิทยำลัยธนบุรีมีระบบ
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิ ล ป ะแล ะ วัฒนธร รมที่ ดี   โ ด ยมี ก ำ ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำน ดังนั้น
กำรประสำนงำนทั้งด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรขอควำม
ร่วมมือ และกำรเชิญชวนเข้ำร่วมกิจกรรมจึงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในขณะที่เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดจำกรำย
ข้อค ำถำมควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพบว่ำ รำยช่ือ
กิจกรรมตำมควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมของนักศึกษำ
เรียงล ำดับจำกมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันร ำลึกสมเด็จพระ
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เจ้ำตำกสินมหำรำช  ( X  = 3.75 และ SD = 1.18) และ
กิจกรรมที่สนใจน้อยที่สุด คือ โครงกำรจัดพิมพ์หนังสือ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทย ( X = 3.39 และ SD = 1.00) 
นั้นวิเครำะห์ได้ว่ำ กิจกรรมวันส ำลึกสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช เป็นกิจกรรมที่กระท ำเป็นประจ ำและต่อเนื่องทุก
ปี จึงท ำให้นักศึกษำเกิดควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วมหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ทั้งควำมรู้สึกว่ำสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสินมหำรำชคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคำรพบูชำประจ ำ
สถำบัน ดังนั้น ควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมจึงเกิดจำก
จิตส ำนึก ควำมศรัทธำ และควำมเคำรพของแต่ละคน และ
ส่งผลให้ควำมสนใจจึงอยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนกิจกรรม
กำรจัดพิมพ์หนังสือทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทยนั้น 
นักศึกษำไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง เป็นแค่เพียงกำรให้ข้อมูล
จำกกำรเรียนกำรสอนเท่ำนั้น ดังนั้นจึงท ำให้นักศึกษำให้
ควำมสนใจน้อย 

ส่วนกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำต่อกิจกรรมด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนพบว่ำ  

ด้านการวางแผน กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่
นักศึกษำคิดว่ำตนเองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
มำกที่สุด เนื่องจำก กิจกรรมกำรไหว้ครู เป็นกิจกรรมโดย
ตรงที่นักศึกษำจะต้องปฏิบัติต่อครู ดังนั้นกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน นักศึกษำจึงต้องคิดและวำงแผนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันเองว่ำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยที่
ครูผู้สอนไม่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในขณะที่กิจกรรม
วัฒนธรรมสัญจรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษำคิดว่ำตนเองเข้ำไป
มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนน้อยที่สุด นั่นอำจเป็นเพรำะว่ำ
กิจกรรมดังกล่ำว เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในกำรเรียน
กำรสอนตำมรำยวิชำที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นรูปแบบของ
กิจกรรมจึงเริ่มต้นมำจำกอำจำรย์ผู้สอน เนื้อหำของ
รำยวิชำที่จะต้องสอดคล้องกันกับสถำนที่เพื่อกำรเรียนรู้ ซึ่ง
นักศึกษำจะเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนกำรเข้ำร่วมเป็นหลัก 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
ที่นักศึกษำมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดคือ วันลอยกระทง เนื่องจำก
รูปแบบของกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีลักษณะเป็นงำนรื่นเริง 
โดยที่กิจกรรมดังกล่ำวได้มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำทุก
สำขำวิชำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม เช่น กำร

ออกร้ำน กำรแสดงรื่นเริง อันเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้นักศึกษำ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม ในขณะที่กิจกรรมกำร
ให้ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
นักศึกษำตอบว่ำเป็นกิจกรรมที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนน้อยที่สุด เป็นเพรำะว่ำกิจกรรมดังกล่ำวเป็น
กิ จกรรมที่ มหำวิ ทยำลั ยที่ จั ดขึ้ น เพื่ อบุ คคลทั่ ว ไป 
กลุ่มเป้ำหมำยไม่ ได้ เป็นนักศึกษำโดยตรง รวมถึงกำร
ด ำเนินงำนก็เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ดังนั้นนักศึกษำจึงเข้ำ
ร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมน้อย 

ด้ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมที่จ ำนวน
นักศึกษำเข้ำร่วมมำกที่สุด คือ กิจกรรมวันไหว้ครู เพรำะ
รูปแบบของกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกิจกรรมโดยตรงที่
นักศึกษำทุกคนจะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงออก
ระหว่ำงศิษย์ท่ีมีต่อครู ในขณะที่กิจกรรมกำรอบรมกำรผูก
ผ้ำ เพื่อกำรประดับตกแต่งอำคำรสถำนที่  มีจ ำนวน
นักศึกษำเข้ำร่วมน้อยที่สุด เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวเป็น
กิจกรรมที่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  

จะเห็นได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในแต่ละ
กิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เกิดจำกรูปแบบของกิจกรรมเองที่
เป็นตัวก ำหนดกำรมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ ของนักศึกษำ 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครูที่รูปแบบของกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
กำรมีส่วนร่วมหรือกำรปฏิบัติของนักศึกษำโดยตรงและ
ทั้งหมด ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ จึงมีมำกที่สุด 
ในขณะที่รูปแบบของกิจกรรมบำงกิจกรรมที่ ไม่ ได้มี
กลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงต่อนักศึกษำก็จะมีนักศึกษำเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ น้อยตำมล ำดับ 

อำจกล่ำวได้ว่ำ รูปแบบของกิจกรรมเป็นสิ่ งที่มี
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย เห็นได้จำกข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่ำงๆ ช้ีให้เห็นถึงควำมพร้อมและควำมต้องกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกิจกรรมด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมมำกมำยตำมควำมคิดเห็นของตนเอง 
เช่น ควำมคิดเห็นด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน
กำรส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม รวมถึงรูปแบบกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในหลำกหลำยวิธี กำรที่ระดับกำรมี
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ส่วนร่วมของนักศึกษำที่มีต่อกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยรวมที่อยู่ในระดับดีนั้น สะท้อนให้
เห็นว่ำรูปแบบของกำรจัดกิจกรรมที่ผ่ำนมำมีควำมเหมำะสม 
ทว่ำก็มีควำมจะเป็นที่จะต้องพัฒนำรูปแบบของกิจกรรมด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและควำมสนใจของนักศึกษำ รวมถึงสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบของกิจกรรมสำมำรถด ำเนินไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 1.1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ควร
พิจำรณำถึงรูปแบบกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสม 
โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำเป็นหลัก เช่น กำร
เป็นเพียงหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยให้
นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเป็นแกนหลักในกำรวำงแผน 
ด ำเนินงำน และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระดับกำรมีส่วน
ร่วมของนักศึกษำให้มำกขึ้น 

 1.2 ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมให้มำกกว่ำที่ด ำเนินกำรอยู่  และให้มีรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์
รำยบุคคล เป็นต้น เนื่องจำกกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเป็นสิ่ง
ส ำคัญต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกด้ำนของนักศึกษำ 

 1.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย ควรเปิดโอกำสให้นักศึกษำ 
หรือผู้แทนของนักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
เพื่อให้ได้รูปแบบของกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับควำมต้องกำร
อันจะน ำมำซึ่งกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของนักศึกษำท่ีมำกขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท ำกำรศึกษำวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ

ของนักศึกษำในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับข้อมูลทัศนคติหรือ
ควำมคิดเห็นของนักศึกษำ เพื่อน ำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมต้องกำร 
และเพื่อให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.2 ควรศึกษำวิจัยโดยแบ่งรำยละเอียดแยกตำม
คณะวิชำ เพื่อศึกษำในเชิงลึกและท ำกำรเปรียบเทียบผลที่
ได้รับ และน ำมำวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงควำมแตกต่ำง
กัน เพื่อที่จะได้น ำมำปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพต่อไป  
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