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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และน าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาฯ จ านวน 180 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อย 74.60 
เพศชาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ด้านอายุของนักศึกษาฯ พบว่า เป็นกลุ่มคนท่ีจบระดับการ ศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 147 คน มากท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.70 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่านักศึกษาท่ีมีความสนใจ ใน
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ของหลักสูตรฯ ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูในหลักสูตรฯคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงานจัด
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียมาท่ีสุด อยู่ในระดับมาก และอีก 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะของกิจกรรม ด้าน
ความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริมความเป็นครู ด้านการน าไปใช้ และด้านด้าน
ปัญหาและอุปสรรค 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษา / หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 

Abstract 
This research was aimed to 1) explore the satisfaction of students from graduate diploma 

(teaching profession) program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University toward a 
teacher’s development activity and 2) use the obtained information to improve and develop the 
mentioned activity. Population was 180 students from graduate diploma (teaching profession) 
program, academic year of 2015. A tool for the research was a questionnaire. The result found that: 

1. 74.60 percent of the respondents were female (134 people) and 96.70 percent or 147 
people graduated with a bachelor’s degree which was the highest number. 

2. The overall satisfaction of the students was at a high level. When considering in detail, 
operational side had the highest average number and was at a high level. The other 4 sides, nature 
of the activity, knowledge and understanding of the participants after completing the activity, 
application and problems and obstacles, were also at a high level. 
Keywords: student satisfaction / graduate diploma for teaching profession 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบกับหลายอา ชีพ 

โดยเฉพาะอาชีพครู ท่ีในระยะหลังมักจะมีข่าวท่ีไม่ดีนักเก่ียวกับครู รวมท้ังมีข้อวิจารณ์ต่างๆมากมายเก่ียวกับวงการ
วิชาชีพครู ท่ีกล่าวว่าคนดี คนเก่ง จะไม่เรียนครู คนเรียนเป็นครูไม่มีใจรัก  ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู ไม่สนใจรักษา
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งความเป็นครู ระบบการพัฒนาครูยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงไม่สามารถสร้างเสริมความ
เป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งข้ึนในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ คณะครุศาสตร์ ในฐานะท่ีท าการเปิดสอน
สาขาวิชาชีพครูท้ังนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ และหลักประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เห็นถึงความส าคัญใน
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับครู จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นครูท่ีดีของนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆมากมาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับคุรุสภาในการพัฒนาท่ีบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บางสาขาท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษาท่ี
ท างานโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบางแห่ง การศึกษานอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะประกอบวิชาชีพครู
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสมเหมาะกับอาชีพช้ันสูง โดยจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและ จัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในลักษณะ การปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจให้สงบมีสมาธิและเจริญปัญญา 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็นไปตาม
ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู เพ่ือให้
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นกระบวนการพัฒนาผู้ท่ีจะไปท าหน้าท่ีครูได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา แต่กิจกรรมท่ีจัดข้ึนยังเกิดปัญหาต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  

ทางคณะผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับใด เพ่ือน า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปใ ช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูใ ห้กั บนักศึกษา ตอบสนอง
คุณลักษณะของครูดี มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของครูมืออาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียว กับ
กิจกรรมเสริมความครูท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจัดให้กับนักศึกษา จ านวน 180 คน  
  
2. ขอบข่ายด้านเนื้อหา 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะของ
กิจกรรม 2) ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม 3) ด้านความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้า ร่วมกิ
จรรมเสริมความเป็นครู 4) ด้านการน าไปใช้ 5) ด้านปัญหาและอุปสรรค 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี ต่อกิจกรรมเส ริม ความเป็นครูในห ลัก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นค รูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะ  

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 180 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ลักษณะของ เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในกา รวิจั ย เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

(questionnaire) เ พ่ือส ารวจความพึงพอใจของนัก ศึกษาท่ีมีต่อกิจ กรรมเ สริมความเป็นครูในห ลัก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพครู 
การศึกษาสาขาวิชา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2558 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ ดังนี้ 

1) ด้านลักษณะของกิจกรรม 
2) ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
3) ด้านความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริมความเป็นครู 
4) ด้านการน าไปใช้ 
5) ด้านปัญหาและอุปสรรค 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 
 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 
 มีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 
 มีความพึงพอใจปานกลาง มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 
 มีความพึงพอใจน้อย มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 
 มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  

 
2. การสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ก่อนน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ  มาตรฐานและ
เกณฑ์การรับรอง ตามประกาศของคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตร กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) ร่างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูก ต้อง

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน  
4) น าผลการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความครบถ้วน

ของรายการท่ีจะสอบถาม และข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 180 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป

โดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดับ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพครู ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2558 ในด้านต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และน า
ค่ามาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

3) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สรุปได้เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม (�̅� = 3.91) รองลงมาด้าน
ลักษณะของกิจกรรม (�̅� = 3.76) และด้านความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริม
ความเป็นครู (�̅� = 3.51)  
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า กิจกรรมท่ี
จัดควรเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทยด้วย เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษาตระหนักถึงเร่ืองนี้น้อย เพราะสมัยนี้ความเป็นไทยยังไม่มี นักศึกษายังขาดความนอบน้อม อ่อนโยน ซ่ึงต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมต้องเอ้ือให้แก่ตัวนักศึกษาและควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจของ ผู้เ รียน
อย่างแท้จริง เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้สนุกในการท ากิจกรรม และเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้พร้อม
ในการเป็นครู 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหตุท่ี
เป็นเช่นนี้เนื่องจาก กิจกรรมท่ีก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจให้สงบมีสมาธิและเจริญปัญญา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู กิจกรรมวิชาการทางการศึกษา เพ่ือเป็นไปตาม
ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู โดยศูนย์
ศึกษาพัฒนาครูศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูใ ห้ กับ
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นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา มี
ล าดับข้ันตอนการท างานท่ีชัดเจน มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพครูได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการยืนยันข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า กิจกรรมท่ีจัดควรเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทยด้วย เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษาตระหนักถึงเร่ืองนี้น้อย เพราะสมัยนี้ความเป็นไทยยังไม่มี นักศึกษายังขาดความนอบน้อม อ่อนโยน ซ่ึงต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมต้องเอ้ือให้แก่ตัวนักศึกษาและควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจของ ผู้เ รียน
อย่างแท้จริง เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้สนุกในการท ากิจกรรม และเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้พร้อม
ในการเป็นครู สอดคล้องกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2546) อาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในวงการ
อุดมศึกษา เพราะเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดองค์ความ รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก เป็นผู้อิทธิพลต่อการสร้ าง
บัณฑิตอย่างมาก ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความคิดท่ีดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง มีระบบระเบียนในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ในทัศนะของผู้น ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา พบว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีมี ประโยชน์มากสุดคือ 
การเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นและการเป็นผู้น า ผู้ตาม ปัจจัยท่ีเอ้ือให้นักศึกษาเข้า ร่ วม
กิจกรรม มหาวิทยาลัยก ากับดูแลด้านนโยบายควรสนับสนุนพ้ืนท่ีให้เพียงพอ กลุ่มกิจกรรมเป็นตัวกลางในกา รจัด
กิจกรรมควรสร้างการมีส่วนร่วม นักศึกษาท่ัวไปต้องมีบุคลิกท่ีใฝ่รู้ เห็นประโยชน์ ส่วนรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมนัน้ 
ควรมีความอิสระไม่ผูกมัด เนื้อหากิจกรรมมีความหลายหลายและควรจัดในแหล่งชุมชน โดยใช้เวลาไม่มากนัก ใช้
เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมให้มากข้ึน ควรสร้างจิตส านึกทางสังคมให้นักศึกษา นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาและท่ีพัก
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม แตกต่างกัน และช้ันปี ภูมิล าเนา และท่ีพักแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรสวรรค์ สาธร ( 2552, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พบว่า ยอมรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแตกต่างกันตามศาสนา ในกิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ ด้าน
จริยธรรมอย่างมีนัยส าคัญ ประโยชน์ท่ีได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนจากผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของบังอร รัตนมณี และ กันยา 
เจริญศักด์ิ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมบุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว 
พบว่านักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี มีความพึงพอใจ
ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่านักศึกษาปริญญาตรี 4 ปีและสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย 
ขัวนา และคณะ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการทาง
การศึกษาของสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ 1) ด้านบุคลากร นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิด เห็น
สอดคล้องกัน ไ ด้แก่ ควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับงาน เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีควรรับทราบข้อมูลท่ีชัดเจน ปรับปรุงระบบการท างานให้สะดวกและรวดเร็ว 2) ด้านส่ือและสารสนเทศ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ต าราวิชาการ และวารสารต่างๆ มีน้อย  
ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการบริการ ควรน าอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการบริการ เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ควรจัดสถานท่ีนั่ง
พักรอส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส านักงานคับแคบไม่สะดวกในการมาติดต่อ ควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสม เป็น
สัดส่วนในแต่ละงาน ควรจัดแผนภูมิของหน่วยงานให้ชัดเจนว่างานไหนท าอะไร และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ควรจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวการเรียนการสอน และข่าวสาร
ทางวิชาการให้ชัดเจน ควรช้ีแจงข้ันตอนการขอรับบริการ ควรมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการให้บริการ ควรมีการ
ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยให้มากข้ึนเพ่ือความสะดวกของนักศึกษา และลดข้ันตอนการติดต่อหลายๆ ท่ีให้เป็น
ศูนย์รวมอยู่ท่ีเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาพัฒนาครูในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือน าไปพัฒนากิจกรรม
เสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูได้  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ใน
ด้านอ่ืนๆ เพ่ือสนองตอบต่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอ่ืนๆ 
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